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පරසේත්ාවරනා 

අරහං සම්මාසම්බුද්ධ ෝ යනාදීන් දැක්වෙන ගුණ 
නෙයක් බුද්ධරත්නවයහි ඇත්වත් ය. ස්වාක්ඛාධ ා භගව ා 
 ම්ධමා යනාදීන් දැක්වෙන ගුණ සයක් ධම්මරත්නවයහි 
ඇත්වත් ය. සුපටිපන්ධනෝ භගවධ ා සාවක සංධ ා යන ආදි 
දැක්වෙන ගුණ නෙයක් සංඝරත්නවයහි ඇත්වත් ය. සියල්ල 
එකතු කළ කල්හි වතරුෙන් ගුණ සූවිස්සක් වේ. එයට, සුවිසි 
මහා ගුණය, යි කියනු ලුවේ. ඒ ගුණ සූවිස්සක් විස්තර කරන 
වම් ගරන්යයට ද සූවිසි මහ ගුණය යන නම ම තබන ලදී. 

වබෞද්ධ ෙූ සුමවදනා විසින් ම වතරුෙන් වහාඳින් 
හුඳින වගන සිටිය යුතුය. වතරුෙන් වනා හඳුනන 
වබෞද්ධයාට ඇත්වත් වබෞද්ධ නාමය පමවණකි. වතරුෙන් 
හුඳින ගත යුත්වත් වම් ගුණ සූවිස්වසනි. වම් ගුණ සූවිස්ස 
දැන ගුනීම හුර වතරුෙන් හුඳින ගුනිමට අන් කළ යුත්තක් 
නුත. වතරුෙන් හුදින ගුනිවම් අනුසස් වබෝවහෝ ය. වම් ගුණ 
සූවිස්ස දැන මුනවින් වතරුෙන් හුදින ගත් තුනුත්තාට කිසි 
කවලක වෙනස් වනාෙන, කිසිෙකු විසින් කිනම් උපායකිනුදු 
වෙනස් කළ වනා වහන අචල පරසාදයෙක් තුනුරුෙන් වකවරහි 
ඇති වේ. එයින් ඔහු පේ කම් ෙලින් ෙුළකී වබෝධි පාක්ෂික 
ධර්මයන් ෙඩන පුද්ගලයකු වී මඳ කළකින්ම නිෙන් දැක සියලූ 
දුක් වකළෙර කරගන්වනක් ෙන්වන් ය. තුනුරුෙන් වනා 
හඳුනන පුද්ගල වතවම් කුසලවයන් දුරුෙ පස්කම් හි හා 
පේකම්හි ඇලී ගුලී සිටි දුකින් දුකට ම පත් ෙන්වන් ය. දුර්ලබ 
බුව ෝත්පාදකාලය ලුබීවමන් ගත හුකි උසස් පරවයෝනනයක් 
වනාලබන්වන් ය. වතරුෙන් පිහිට වනාලබා වම් සත්ෙයනට 
නාති-නරා-මරණා දී දුක් ෙලින් හා අපා දුකින් වනා මිදිය හුකි 
ය. දුකින් මිදිමට ඇති එකම පිහිට, වනාෙරදින පිහිට වතරුන් 
පිහිටයි. වතරුෙන් වනා හදුනන්නෙුන්ට එය වනා ලුබිය 
හුකිය. එබුවින් දුකින් මිදී නිෙන් සුෙ ලබනු කුමුති ගිහි-
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පුවිදි, ස්තරී-පුරුෂ සුම වදනා විසින් ම යටත් පරිිවසයින් එක් 
එක් රත්නයක ගුණෙලින් එක් එක් ගුණය බුගින් ෙත් වහාදින් 
දැන සිටිය යුතුය. 

වතරුෙන් ගුණ සූවිස්ස සම්බන්ධවයන් දත යුතු කරුණු 
සූතරභිධර්මවිනය සංඛයාත පිටකතරවයහි හා අටුො ටීකාෙල 
විසිර පෙතිනො මිස එක් තුනක නුත. එබුවින් ඒො වසායා 
බලා වත්රුම් වගන වතරුෙන් ගුණ වත්රුම් ගුනිමට 
නූගතකුට තබා මහපඬිෙරයකුට ද පහසු කාර්යයක් වනා වේ. 
වතරුෙන් ගුණ වබෞද්ධ කාහටත් පහසුවෙන් ගත හුකි වීම 
පිණිස පිටකතරවයහි හා තෙත් ගරන්යෙල විසිරි පෙත්නා ඒ 
කරුණු එක් තුන් වකාට වතරුෙන් ගුණෙලින් යම් කිසි එක් 
ගුණයක් වගන එපමණක් විස්තර කර ඇති සිංහල බණ වපාත් 
කිහිපයක් ඇති නමුත් සූවිසි ගුණයම පහසුවෙන් වත්රුම් ගත 
හුකි පරිදි විස්තර කර ඇති වපාතක් සිංහල සාහිතයට තුති 
බෙ දුටු අපවග් සිත සූවිසි මහ ගුණය නමුති වම් ගරන්යය 
සම්පාදනය කිරිවමහි නුමිණ. වතරුෙන් ගුණ උගත් නූගත් 
සුම වදනා විසින් ම දත යුතු බුවින් වම් ගරන්යය සම්පාදනය 
කිරිවමහි දී ෙුඩි වදවනකුන් දන්නා සාමානය නනයාවග් 
ෙයෙහාරවයහි පෙතින පරසිද්ධ ෙචන හුකිතාක් වයාදන ලදී. 
එබුවින් වමය කියො කාහටත් පහසුවෙන් දහම්රසය විඳිය 
හුකි ෙනු ඇත. වම් ගරන්යය වත්රුම් ගුනිමට ගුටපඳ විෙරණ 
සන්න ටීකා ෙූෙමනා වනාෙනු ඇත. 

වතරුෙන් ගුණ ඉතා ගුඹුරු ය. ඒොයින් වබාවහෝෙක්ම 
සාමානය වලෝකස්ොභාෙ ඉක්මො පෙතින, අවප් දුබල නුෙණට 
හසු කර ගත වනාවහන, බුද්ධා දි ආර්යයයන්ට ම විෂය 
කරුණු ය. ඒො සාමානය වලෝක තත්ෙය අනුෙ වහෝ නවීන 
පරවීන විදයශාාස්තර අනුෙ වහෝ මණින්නට විවේචනය කරන්නට 
වනායා යුතුය. වමකල ඇතුම් උගත්තු තමන් දන්තා වද් අනුෙ 
විවේචනය වකාට තුනුරුෙන් ගුන ද වනාවයක් අදහස් පහළ 
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වකවරති. ඇ ැම්හු විධේචනය කරමුය,  කියා  මන්ට අවිෂය 
කරැණු ගැන ධමාක ධමාකාව ් ධබාරැ රැසක් ඇඳබා මහ 
වැඩක් කධෙමු’යි  මන් ගැන උදම් ධව ි. එය  මන්ධග් 
ධමෝඩකධම් ම එක් අංගයක් බව ඒ භව ්හූ ධනා දනි ි. 
විවේචනය ෙනාහි වමෝඩකම ෙුඩි තරමටම ෙඩ ෙඩා කළ හුකි 
කාර්යයවයකි. එබුවින් වතරුෙන් පිළිබඳෙ ඇති නවීන 
උගතුන්වග් පරශා්න කිසිෙක් වම් ගරන්යයට ඇතුලත් වනාකරන 
ලදි. අප විසින් අමුතුවෙන් සිතා ද වම් ගරන්යයට කිසිෙක් 
ඇතුළු වනා කරන ලදි. ධමය සම්පාදනය කර ඇ ්ධ ්, 
පිටක ් රධයන් හා අටුවාවලිනු ්  ව ් සැලකිය යු ු දහම් 
ධපා ් වලිනුන් ගන්නා  ලද කරැණු අනුව ය. ඒ ඒ කරුණු 
ගත් තුන් ද වපාවතහි ඒ ඒ තුන්ෙල සඳහන් කර ඇත. අප 
විසින් වම් ගරන්යය ලියන ලදුවය් තෙත් වනාවයක් කටයුතු ෙල 
වයදී ඉන්න අතරම ය. විවේක මඳ බෙ නිසා වමය ලියා 
සම්පූර්ණ  කිරිමට වොවළාස් මසක් පමණ ගත විය. කල් ගත 
වකාට කඩින් කඩ වපාත ලියන කල්හි කලින් ලියූ කරුණු 
අමතක වේ. එබුවින් වමහි ඇතුම් තුනක ෙරක් ලියූ කරුණු 
නුෙතත් ඇතුළු වී තිවබන්නට බුරි නුත. එවස් තිබිම ගරන්ය 
වදෝෂයක් ෙුෙ ද කියෙන්නෙුන්ට එයින් ලාභයක් මිස හානියක් 
වනාෙනු ඇත. 

වබෞද්ධයන් තමන්ට පරවලාෙ පිහිට පිණිසත්, මියගිය 
ඥාතින් වපර්තත්ෙවයන් වගාඩනගනු පිණිසත්, වබවහවින් 
කරන්වන් සඟරුෙනට පිදිමය. උසස් ඵල වගන වදන 
ඥානසම්පරයුක්ත කුශාලයන් ෙන පරිදි ඒ පිංකම් කළ හුකි 
ෙන්වන් සංඝගුණයන් දැන, සංඝරත්න හුඳින සංඝරත්නවයහි 
පුහුදිමක් ඇතිෙ සිටිය වහාත් ය. එබුවින් වමහි සං ර ්න 
ගුණ විස් රය සැම ධදනා විසින් ම විධ ්ෂධයන් කියවා 
ධ ්රැම් ග  යු ුය. 
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වබෞද්ධයන් අතර පෙත්නා පරශා්ණ ෙලින් වබාවහෝෙක් 
සංඝරත්නය හා එහි ගුණ පිළිබඳෙ ය. සං ර ්නය පිෙිබඳ 
විසදිමට දුෂ්කර ධනාධයක් පර ්ණ ඇ ්ධ ් ය. පිටකතරවයහි 
සඟරුෙවග් ගුණ පිළිබඳෙ කරුණු ඇත්වත් ද ස්ෙල්ප ෙශාවයනි. 
එබුවින් සඟරුෙන පිළබිඳ විස්තර ලිවිමට අපට වබාවහෝ 
වෙවහවසන්නට සිදු විය. පිටකතරවයහි කරුණු උපුටා දක්ො 
හුකිතාක් දුරට කරුණු නිරෙුල් කර සඟ ගුණය ද වමහි 
විස්තර කර ඇත. එය කියවීම උගතුන්ට ද වබාවහෝ 
පරවයෝනනෙත් ෙනු ඇත. 

 
 

මීට  
ශාාසනස්ථිතිකාමි, 
ධේරැකාධන් චන්දවිමල මහාස්ථවිර 

 

 

 

2508 
1964 

වපාකුණුවිට 
ශා රී විනයාලංකාරාරාමවය්දී ය  

 

 

 

 

සැප්තැම්බර් 20 වෙනි දින 
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සූවිසි මහ ගුණය 

 
නරමෝ ත්සේස  ගවරරනෝ අරහරත්ෝ 

සම්මා සම්බුදේධ්සේස 

බුද්ධ රත්නය ධර්ම රත්නය සංඝරත්නය යන වම් ෙස්තු 
තුන වබෞද්ධයාවග් අතයුත්තම පරතිෂ්ාා තුන ය. ඒ රත්න තුන 
තමාවග් උතුම් පිහිට වලස පිළිගන්නා තුනුත්වත් ධබෞද්  
නම් වේ. සරණ යාමයි කියනුවය් ඒ පිළිගුනිමට යි. 
රත්නතරවය් එක ගුණයකදුු වනාදැන නමින් පමණක් රත්නතරය 
දැන සිටින වබෞද්ධයා නමින් පමණක් වබෞද්ධවයකි. නියම 
වබෞද්ධයකු ෙන්නට නම් තරමක් ෙත් රත්නතරවය් ගුණ දැන 
රත්නතරය හුදින ගත යුතු ය. පෘයග්නන පුද්ගලයකුට තබා 
ආර්යය පුද්ගලයකුට ද සම්පූර්ණවයන් වතරුෙන් ගුණ දත 
වනාහුකිය. එවහත් සකළ වබෞද්ධයන් විසින් තරමක් ෙත් 
වතරුෙන් ගුණ දැන සිටිය යුතු ය. වතරුෙන් ගුණ දන්නා 
තරමට ඒ ඒ පුද්ගලයාවග් වබෞද්ධත්ෙය උසස් ය. 

බුද්ධ ගුණය අනන්ත. සාමානය නනයාට තබා රහතුන්ට 
ද අවිෂය ය. රහතුන් විසින් ද දත වනාවහාත් වබාවහෝ බුදු 
ගුණ ඇත්වත් ය. දත වකවනකුට ෙුෙද බුදු ගුණ කියා නිම 
කිරිමට කාලයක් නුත්වත් ය. 
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බුද්වධාපි බුද්ධස්ස භවණයය ෙණ්ණං  
කප්පම්පි වච අඤ්ඤමහාසමාවනෝ        
ඛීවය්ය කප්වපෝ චිරදිඝමන්තවර් 
ෙණ්වණෝ න ඛීවය්ය තයාගතස්ස 
 
යනුවෙන් බුදුන් ෙහන්වස් විසින් අනිකක් වනා 

ෙොරමින් කල්පය මුළුල්වලහි රෑ දෙල් වදවකහි වනා නෙත්ො 
බුදුගුණම ෙොවළ් ද දීර්ඝ කාලයකින් කල්පය වගවීයන නමුත් 
බුදුගුණ කිම අෙසන් වනාෙන බෙ දක්ො තිවේ. අනන්ත ෙු 
බුද්ධ ගුණස්කන්ධවයහි සාමානය නනයාට දත හුකි බුදුගුණ 
ඇත්වත් ස්ෙල්පයකි. එබුවින් සාමානය නනයාවගන්  බුදුගුණ 
දන්නෙුන් දන්වන් ද ඒොයන් ඉතා ස්ෙල්පයකි. 

සකළ වලෞකික මහනනයාවග් ම බුදුගුණ දැනීමට ෙඩාත් 
මහත් ෙු බුදුගුණ එක් වසෝොන් පුදුගලයකුට ඇතය යි ද, 
වසෝොන් පුද්ගලයන් සියයකට දහසකට ඇති බුදුගුණ දැනුමට 
මහත් දැනුමක් එක් සකෘොගාමී පුද්ගලයකුට ඇතය යි ද, 
සකෘොගාමී සියයකට දහසකට ඇති බුදුගුණ දැනුමට මහත් 
දැනුමක් එක් අනාගාමී පුද්ගලයකුට ඇතය යි ද, අනාගාමින් 
සියයකට දහසකට ඇති බුදුගුණ දැනුමට මහත් දැනුමක් එක් 
අර්හත් පුද්ගලයකුට ඇතය යි ද, සාමානය රහතන්වග් බුදුගුණ 
දැනුමට මහත් දැනුමක් අසූමහා ශාරාෙකයන් ෙහන්වස්ලාට ඇතය 
යි ද, අසූමහා ශාරාෙකයන් ෙහන්වස්ලා අතරින් ද මහා කාශායප 
අනුරු  මහා කච්චානා මහා වකාට්ඨිත යන මහා වතරුන් 
ෙහන්වස්ලාට බුදුගුණ පිළිබඳ අතිවර්ක දැනුමක් ඇතය යි ද, ඒ 
සතර මහාවතරුන් ෙහන්වස්ලාවග් දැනුමට ෙඩා ෙුඩි දැනුමක් 
අගරශාරාෙකයන් ෙහන්වස්ලාට ඇතය යි ද, උන්ෙහන්වස්ලා 
අතරින් ද සුරියුත් මහා වතරුන් ෙහන්වස්ට මහත් ෙූ බුදුගුණ 
දැනුමක් ඇතය යි ද, සුරියුත් මහා වතරුන් ෙහන්වස්ට ෙඩා 
ෙුඩි බුදුගුණ දැනුමක් පවස් බුදුන්ෙහන්වස් වකවනකුට ඇතය 
යි ද, ඉදින් සක්ෙල පුරා සිෙූරු වකාණින් සිෙුරු වකාණ 
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ගුවටන වස් පවස් බුදුෙරයන් ෙුඩ හිඳ බුදුගුණ සිතන 
අෙස්යාෙක් වී නම් ඒ අෙස්යාවෙහි සක්ෙළ පුරා ෙුඩ ඉන්නා 
සියලූ පවස් බුදුෙරුන්වග් බු ගුණඥාණයට මහත් ෙු 
බු ගුණඥාණයක් එක් වලාෙූතුරා බුදුවකවනකුට ඇතුය යි ද 
සම්පසාදනීය සු ර අටුවාධවහි* දක්ො ඇත්වත් ය. 

නුෙණුතියන්වගන් අඟතුම්පත් සුරියුත් මහා වතරුන් 
ෙහන්වස්ට ෙූෙ ද හරියට වපවනන බුදුගුණ ඇත්වත් ස්ෙල්ප 
ෙශාවයනි. උන්ෙහන්වස්වග් බුදුගුණ අනන්තය අපරිමාණය යි 
පිළිගන්වන් ද තමන් ෙහන්වස්ට වපවනන දැවනන බුදුගුණ 
අනුෙ, වනා වපවනන වනා දැවනන මහා ගුණස්කන්ධය 
අනුමානවයන් සිතා ගුනීවමනි. එක් එක් පසකින් නෙ වයාදුන් 
බුඟින් අටවලාස් වයාදුන් බිම් වපවදසක් යට වකාට ගලා යන 
චන්ද්රභාගා නම් ගංගාවෙන් ඉදිකටු මලකින් ගත් නලය ඉතා 
අල්ප ෙන්නක් වමන් ද, වනාගත් නලය වබාවහෝ ෙන්නක් 
වමන් ද, මහාවපාවළාෙ ඇගිල්ලට පස් ටිකක් ගත් කල්හි 
ඇගිකල්ලට ආ පස් අතයල්ප ෙන්නාක් වමන් ද, වපාවළාෙ 
පස් වබාවහෝ ෙන්නක් වමන් ද, මහා සයුරට ඇගිල්ලක් දිගුකළ 
කල්හි ඇගිල්ල වකළින් ඇති නලය  අතයල්ප ෙන්නාක් වමන් 
ද, ඉතිරි අහසම වබාවහෝ ෙන්නාක් වමන් ද සුරියුත් මහා 
වතරුන් ෙහන්වස්ට ෙුෙ ද හරියට වපවනන දැවනන බුදුගුණ 
අතයල්ප බෙ ද, හරියට වනාවපවනන වනාදැවනන බුදුගුණ 
වබාවහෝ බෙ ද, සම්පසාධනීය සුත්තට්ා කයාවෙහි ම දක්ො 
තිවේ. සාමානය වලාකයා හට අනන්ත බුද්ධ ගුණස්කන්ධය 
පිළිබඳෙ එක්තරා පරමාණයකට දැනුමක් ඇතිකර ගත හුකි ෙනු 
පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් බුදුගුණයන් නෙ 
වකාටසක් වබො ලද නෙයකට සකළ බුද්ධ ගුණස්කන්ධය 
ඇතුළු වකාට බුදුගුණ පාායක් ෙොරා ඇත්වත් ය.   

 

* දීඝනිකායට්ා කයා 
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ඒ වමවස්ය : 

ඉ ිපි ධසා භගවා අරහං, සම්මා සම්බුද්ධ ා, විජ්ජා 
චරණසම්පන්ධනා, සුගධ ා, ධලාකවිදු, අනු ් ධරෝ 
පුරිසදම්මසාරථි, ස ්ථා ධදවමනුස්සානං, බුධ ා, භගවා ි.  

ඒ පාාවය් වත්රුම වමවස් ය: 

1. වසා භගො අරහං 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අනාගතවයහි වලෞකික ෙූ ද, 
වලාවකාත්තර ෙූ ද, උසස් ඵල පතා සුදැහුතියන් විසින් කරන 
පුනාෙන් පිළිගුනිමට සුදුසු ෙු වස්ක. 

2. වසා භගො සම්මා සම්බුද්ධ ා 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වලෞකික ෙූ ද, වලෝවකෝත්තර 
ෙූ ද, සකළ ධර්ම සමුහය අනිකකුවගන් අසා ගුනිමක් 
වනාවකාට තමන් ෙහන්වස් විසින් ම කිසිදු ෙුරදිමක් නුතිෙ 
ඇති සුටිවයන්ම දැන සිටින වස්ක. 

3. වසා භගො විජ්ජා චරණ සම්පන්ධනා 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විදයා නම් ෙූ ඥාන විවශා්ෂයන් 
වගන් හා චරණ නම් ෙූ පරතිපත්ති ධර්මයන්වගන් සම්පූර්ණ 
ෙන වස්ක.       

4. වසා භගො සුගධ ා 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් යහපත් ගති ඇති වස්ක. 

5. වසා භගො ධලාකවිදු 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වලෝකතරයම ඇති සුටිවයන් 
දැන ෙොළ වස්ක. 
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6. වසා භගො අනු ් ධරෝ පුරිසදම්මසාරථි  

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් කායබල සෘඬිබලාදිවයන් 
මත්ෙ පරචණ්ඩෙ සිටින පුද්ගලයන් දමනය වකාට සුමඟට 
පුමිණවීවමහි අන් සුමට ෙඩා සමත් ෙන වස්ක. 

7. වසා භගො ස ්ථා ධද්වමනුස්සානං 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මිනිසුන්ට පමණක් වනාෙ 
වදවියන්ට ද ගුරු ෙන වස්ක. 

8. වසා භගො බුධ ා 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පරම ගාම්භීර චතුස්සතයය 
ධර්මය තමන් ෙහන්වස් විසින් අෙවබෝධ වකාට  වලෝකයාට ද 
අෙවබෝධ කරෙන වස්ක. 

9. වසා භගවා  

 ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මනුෂය දිෙය බරහ්ම යන 
වලෝකතරවයහි  සුමවදනා විසින් ම ගරු කිරිමට සුදුසු ෙන 
වස්ක. 

වමවස් සුකවින් දැක්ෙුණු බුදුගුණ නෙය ඉදිරිවයහි 
එකින් එක විස්තර කරනු ලුවේ. 
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1  

අරහං ගුණය 

 
අථිකයා ටීකාෙන් හි ‘අරහං’ යන ෙචනය වනාවයක් 

ආකාරයට විභාග වකාට එහි වනාවයක් අර්ය දක්ො තිවේ. 
‘අරහං’ යන ෙචනවයහි සාමානය වත්රුම සුදුසු තුනුත්තාය 
යනු යි. තයාගතයන් ෙහන්වස් වකවරහි වනාවයක් සුදුසුකම් 
ඇත්වත් ය. වම් අරහං ගුණ කයාවෙහි දි ඒ සෑම සුදුසුකමක්ම 
අදහස් කරනු වනාලුවේ. වමතන්හි අදහස් කරන සුදුසු බෙ 
නම්  දක්ෂිණාෙ පිළිගුනිමටත් පිළිගුන්විමටත් සුදුසු බෙය. 
යතාගතයන් ෙහන්වස් දක්ෂිණාෙ පිළිගුන්විමට ද සුදුසු 
ෙන්නාහ. 

දක්ෂිණාෙ යනු කුමක් ද? අනාගතවය් දී වලෞකික ෙූ ද 
වලෝවකෝත්තර ෙු ද උසස් ඵල බලාවපාවරාත්තුවෙන් 
සුදැහුතියන් විසින් පුදන චීෙරාදි පරතයය දක්ෂිණා නම් වේ. 
උසස් ඵල බලාවපාවරාත්තුවෙන් පුනාෙක් කරන්නා ෙූ 
තුනුත්තාට ඔහු බලාවපාවරාත්තු ෙන වදය ලබා දිමට 
යවමක් සමත් වේ නම්, ඒ තුනුත්තාම එය පිළගිුනිමට සුදුසු 
ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් එවස් උසස් බලාවපාවරාත්තු ෙලින් 
පුනා කරන්නෙුන් වග් පරාර්යනාෙන් මුදුන්පත් කර දිමට සමාර්ය 
ය. පරතය පුනා කළෙුන්ට ඵල ලබාදිම සඳහා තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් යම්කිසි උත්සහයක් කරන්වන් නුත.  
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උන්ෙහන්වස්වග් ගුණ මහත්ෙය නිසා පුනා කරන්නෙුන්ට 
ඔෙුන්වග් පරර්යනා සිඬියට පුමිවණ්. එබුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ‘අරහං’ නම් වේ. පරර්යනා සිඬියට වහ්තු ෙන යම් 
ගුණයක් තයාගතයන් ෙහන්වස් වකවරහි ඇතිනම් ඒ ගුණය 
අරහං ගුණය ය. 

දක්ෂිණාෙ මහත්ඵල කිරිවම් ශාක්තිය බුදුරදුන්ට පමණක් 
වනාෙ සංඝරත්නයට ද ඇත්වත් ය. සංඝ ගුණ පාාවය් 
‘දක්ඛිවණයය’  යන පදවයන් දැක්වෙන්වන් ඒ ගුණය යි. 
‘දක්ඛිවණයය’ යන පදවය් වත්රුම දක්ෂිණාෙ පිළිගුනීමට 
සුදුසු යනු යි. සකළ ක්වල්ශා පරහාණවයන් පාරිශාුද්ධත්ෙයට 
පුමිණ සිටින රහතන් ෙහන්වස් අග්ග දක්ඛිවණයය නම් වෙති. 
පවස් බුදුෙරුන් හා වලාෙුතුරා බුදුෙරුන් ද අර්හත්ෙයට 
පුමිණීවමන් සකළ ක්වල්ශායන් පරහාණය කර ශාුද්ධත්ෙයට 
පුමිණ සිටින පුද්ගලයන් ෙන බුවින්  උන්ෙහන්වස්ලා ද 
අග්ගදක්ඛිවණයයවයෝම ය. එවහත් ශාරාෙක ෙු රහතුන්වග් 
දක්ෂිණාර්හ භාෙයට ෙඩා උන්ෙහන්වස්ලා වග් 
දක්ෂිණාර්හභාෙය උසස් ය. අරහං යන ෙචනවයන් 
කියවෙන්වන් වලාේතුරා බුදුෙරුන්වග් දක්ඛිවණයය භාෙය ය. 
දක්ඛිවණයය භාෙය ඇත ද රහතුන් සඳහා ඒ ෙචනය 
වනාවයාදනු ලුවේ. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකයන් 
ශාරාෙක සංඝයාවගන් අනය ෙු උපාසවකෝපාසිකාදින්ට දන් 
දීවම්හි ද ඵල ඇත්වත් වි නමුත් ඔෙුන් සඳහා දක්ඛිවණයය යන 
ෙචනය ෙයෙහාර කරනු වනා ලුවේ. මාපිවයෝ  ද දූ දරුෙන් 
විසින් පිදිය යුත්වතෝ ය. ඔෙුන් සඳහා සංඝගුණපාාවයහි එන 
‘ආහුවණයය’  යන පදය වයාො තිවේ. එහි වත්රුම දුර සිට 
ෙුෙද වගන වගාස් පිදිය යුත්වතෝ ය යනු යි. 

‘අරහං - දක්ඛිවණයය’   යන පද ෙලින් කියුවෙන 
දක්ෂිණාර්භ පුද්ගලයාවග් තත්ත්ෙය වේලාම සුතරවයහි එන 
පරිදි සුලකිය යුතුයි. අතීතවයහි අප මහා වබෝසත්තුමා 
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වේලාම නම් බමුවණක් විය. වේලාම බරහ්මණ මහා ොනයක් 
දිණ. වහවතම රිදි බඩු රිදි මිල පිරෙූ රන් තුටි ද, රන් බඩු රන් 
කාසි පිරෙූ රීදී තුටි ද, සත්රුෙන් පිරෙූ වලෝවහා තුටි ද, රන් 
අබරණ රන් වකාඩි රන් දන් ෙුල් ෙලින් සුරසු ඇතුන් ද, සිංහ 
සම්, දිවි සම්, ෙයාගර සම් කම්බිෙලින් සරසන ලද්ො ෙූ 
ස්ෙර්ණාලංකාර ස්ෙර්ණද්ධිෙන සහිත ෙූ රන් දැල් සහිත ෙු 
රයයන් ද, කිරිවදනුන් ද, කිරි ගන්නා රිදි බඳුන් ද 
මිණිවකා ෙලින් සුරසු කණයාෙන් ද, වකාට්ට, ඇතිරිලි, 
උඩුවියන් සහිත ඇඳන් ද, අගනා පිළිමිටි ද සුොසූ දහස බුගින් 
දුන්වන් ය. පරමාණයක් නුති තරමටම වබාවහෝ ආහාරපාන ද 
දුන්වන් ය. වේලාම බරහ්මණ දන් දුන් කාලය අබුව ෝත්පාද 
කාලයක බුවින් ඒ ොනය මහත් ඵල කිරිමට සමාර්ය ෙන එක 
පරතිගරාහකයකුදු වනා සිටිවය් ය. එබුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් :-   

‘යං ගහපති වෙලාවමා බරාහ්මවණා ොනං අොසි 
මහාොනං, වයා එකං දිටිඨීසම්පන්නං වභාවනයය, ඉදින් තවතා 
මහප්ඵලතරං’   

යනාදින් අවන්පි ු මහා සිටානන්හට 
දක්ෂිණාර්භයන්වග් තතු පහො ෙොරණ වස්ක්: සත්හෙුරුදු 
සත්මස් සත්දිනක් මුළුල්වල්හි වේලාම බරහ්මණ විසින් වදන ලද 
ොනයට ෙඩා එක් සකෘොගාමි පුදුගලයකුට වදන ොනය මහත් 
ඵල ෙන බෙද, සකෘොගාමින් සියයකට වදන දනට ෙඩා එක් 
අනාගාමි පුදුගලයකුට වදන ොනය මහත් ඵල ෙන බෙද, 
අනාගාමින් සියයකට වදන ොනයට ෙඩා එක් රහත් නමකට 
වදන ොනය මහත් ඵල ෙන බෙද, රහතුන් සියයකට වදන 
ොනයට ෙඩා එක් පවස් බුදුෙරයකුට වදන ොනය මහත් ඵල ෙන 
බෙද, පවස් බුදුෙරුන් සියයකට වදන ොනයට ෙඩා එක් 
වලාේතුරා බුදුවකවනකුට වදන ොනය මහත් ඵල ෙන බෙද 
ෙොළා වස්ක. වේලාම සුතරවයහි එන වම් ොන විභාවගය අනුෙ 
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වසෝොන් සකෘොගාමි අනාගාමි, අරහත්, පරවතයක සම්බුද්ධ 
සමයක්සම්බුද්ධ යන පුද්ගලයන් පිළිෙලින් එක් එක් 
පුද්ගලයන්ට ෙඩා එක් එක් පුද්ගලයකු සිය සිය ගුණවයන් ෙුඩි 
දක්ෂිණාර්භභාෙය ඇතියෙුන් බෙ කිය යුතු ය. වලාේතුරා 
බුදුෙරුන්වග් දක්ෂිණාර්භභාෙය දැක්විම සඳහා ‘අරහං’  යන 
ගුණ පදය භාවිත කරනු ලුවේ. වසස්සන් සඳහා දක්ඛිවණයය, 
අග්ගදක්ඛිවණයය යන ගුණ පද ෙයෙහාර කරනු ලුවේ. 

දක්ෂිණාර්භභාෙවය් වහ්තුෙ වලස දක්ො ඇත්වත් 
වකවලස් වකවරන් පවිතර බෙ ය. වකවලස් තනි කර වගන 
සිටින්වනෝ ද දක්ෂිණාර්භවයෝ ය. සකල ක්වල්ශායන් පරහාණය 
වකාට සම්පූර්ණවයන්ම වකවළසුන්වගන් පවිතරෙ සිටින 
රහත්හු අගරදක්ෂිණාර්භවයෝ ය. වලාේතුරා බුදුෙරුන් ොසනාෙ 
සහිතෙ ක්වල්ශාපරහාණය කර ඇති බුවින් උන්ෙහන්වස් 
පාරිශාුද්ධියට රහතුන්වග්  පාරිශාුද්ධියට උසස් ය. එබුවින් 
වලාේතුරා බුදුහු අගරදක්ෂිණාර්භයන්ට ෙුඩි දක්ෂිණාර්භවයෝ ය. 
අරහං යන පදවයන් කියනුවය් ඒ සාතිශාය දක්ෂිණාර්භ භාෙය 
යි. තණ, ෙල්පුලෑටි, ගල් වබාරළු නුති කුඹරුක වී ෙපුළ 
වගාවියාට එයින් මහත් අස්ෙුන්නක් ලුවබන්නාක් වමන් 
වකවළසුන්වගන් පවිතර සන්නාතියක් ඇති පුද්ගලයකුට දුන් 
කල්හි එයින් ොයකයාට වබාවහෝ ඵල ලුවබන බෙ උසස් ඵල 
ලුවබන බෙ කියනු ලුවේ. පරතිගරාහකයාවග් ශාුද්ධත්ෙය නිසා 
ොයකයාට ෙඩා ඵල ලුවබය යන වම් කරුණු වත්රුම් ගුනිමට 
දුෂ්කර, ඔප්පු කිරිමට දුෂ්කර ගුඹුරු කරුණකි. වමබඳු කරුණු 
ෙලදි ශාරාද්ධාෙම පිටකර ගත යුතු ය. අතිතවය් ඇතුම් 
සුදැෙතුන් සමානය වකවනකු විසින් දිය වනාවහන, දීමට 
අතිශායින් දුෂ්කර ොනයන් තිවේ. එෙුනි දුෂ්කර ොනයන් 
කාන්තාෙන් විසිනි. එබඳු දුෂ්කර දිමනාෙක් කළ වබාවහෝ 
වදවනකුන් ලක්දිෙ විසු බෙ කයාපුෙත් ෙලින් වපවන්. එවස් 
වදන දුෂ්කර ොනයන් පෘයග්නන භාෙවයහි සිට පිළිගුනිමයි, 
ෙුළදීම නුසුදුසු යයි සලකා ඇතුම් භික්ෂුන් ජිවිත 
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පරිතයගවයන් වෙර ෙඩා සේ වකවලසුන් නසා රහත් ෙූ බෙ 
දැක්වෙන කයා පරෙෘත්තීන් ගණනක් ම අවප් බණ වපාත්ෙල 
සඳහන් වී ඇත්වත් ය. 

 කිේෂනුේ සුටනමකේ රහත්ේවීම 

වපර වම් ලක්දිෙ භික්ෂුන් සුටනමක් එක් වී 
නාගදීපවය් රානායතන චචතයය ෙුඳිම සඳහා වගාස් 
චචතයය ෙුඳ පුො එහිම රාතරීය වගො පසු දින උදැසන පාතර 
වගන පි ු පිණිස ගමට පිවිසියාහු ය. එක් වගයකිනුදු කිසි 
අහරක් වනාලබා උන්ෙහන්වස්ලා හිස් පාතර ෙලින් යුතුෙම ගම් 
වොරට පුමිණිය හ. එගම කහෙනු සුටක් ණය වී එය වෙනුෙට 
වගයක වමවහෙර කරන ‘නාගා’ නම් ස්තරීයක් විසුො ය.  ඕ 
කළයක් වගන දිය පිණිස යන්නී ඒ භික්ෂුන් දැක 
උන්ෙහන්වස්ලා වෙත වගාස් ෙුඳ ‘ස්ොමිනි, ආර්යයයන් 
ෙහන්වස්ලා පිණ්ඩපාතය ලද්ොහූදැ’ යි විචාලා ය. භික්ෂූහු 
‘උපාසිකාෙනි, තෙම වපරෙරු කාලය ඇත්වත්ය’ යි කීහ.  ඕ 
භික්ෂුන් ෙහන්වස්ලා අහරක් ලබා නුති බෙ වත්රුම් වගන 
මහත් සංවේගයට පුමිණ ’ වකවස් වහෝ මුන් ෙහන්වස්ලාට 
දන් සුපයිය යුතුය, මුන්ෙහන්වස්ලා සුන්බත් ෙන්නට ඉඩ 
වනාදිය යුතුය, දන් දිමට කිසි ෙස්තුෙක් මට නුත, මම ණය 
වගොගත වනාහුකිෙ ෙුඩ කරමින් සිටි දුගිවයක්මි. මා දැන් 
ෙුඩ කරන්වන් දෙල් කාලවය් පමණය. මට රාතරීයද ෙුඩ කළ 
හුකි ය, රාතරීවය් ෙුඩ කර දිම සඳහා මුදලක් ණයට වගන 
මුන්ෙහන්වස්ලාට දන් සපයමි’  යි සිතා කළය වමහි තබා 
වයමි. නුඔ ෙහන්වස්ලා කරුණාකර මා එනතුරු වමහි 
වමාවහාතක් ෙුඩ කරනො’  යි කියා ෙහා තමා ෙුඩ කරන 
වගටම වගාස් ගෘහස්ොමියාවගන් තෙත් කහෙනු සුටක් ණයට 
ඉල්ලී ය. 

එකල්හි වගහිමියා ‘තී තෙම පරණ ණවයන් වනාමිදි 
කුමට තෙත් ණය ඉල්ලන්නීදැ’  යි කීය. එකල්හි  ඕ ‘හිමිවයනි, 
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ධනය ගුන බිය වනාෙනු මුනෙ, මම දැන් ගන්නා මුදල 
වෙනුෙට රාතරීය ෙුඩ කරමි’  යි කීොය. වගහිමියා ’ එවස්නම් 
යහපතු’  යි ඇයට කහෙනු සුටක් දිණ.  ඕ වතාවමෝ මුදල් 
වගො ෙහා ගවම් ඇවිද එක වගයකට එක කහෙනුෙ බුගින් දී 
දන් පිළියල කරො පාතරෙලට වබො භික්ෂුන් ෙහන්වස්ලාට 
පිළිගන්ො ෙුඳ තමා ොනය පිළිවයල කළ සුටි ද භික්ෂුන්ට 
කියා, කළය වගන ගියා ය. ඇවග් කයාෙ ඇසූ භික්ෂුන් 
විශා්මයට පුමිණ එහි ම දන් වනා ෙළඳා තම තමාවග් පාතර 
වගන මහානාම නම් විල සමිපවය් මිවදල්ල ෙනයට ගියහ. 
එහිදි සංඝස්යවිරයන් ෙහන්වස් වසසු භික්ෂුන් අමතා කියන 
වස්ක් ‘ඇෙුත්නී වම් ොනය දුන් දුගී කත අවප් මෙ වහෝ වනා 
ෙන්නීය, වසායුරියක් ද වනා ෙන්නීය, නෑතුනුත්තියක්  ද 
වනා ෙන්නීය, අතිශායින් දිළිදු ෙූ ඇය තමාවග් ශාරිරය විකුණා 
වම් ොනය අපට පිළියළ කර දුන්වන්’ සිල්ෙත් ෙූ ගුණෙත් ෙු 
මුන්ෙහන්වස්ලාට දීවමන් අනන්ත ඵල ලුවබන්වන් ය’ ය ි
සලකා වගන ය. වමබඳු ොනය අප විසින් සරාගිෙ සිට ෙුළදීම 
නුසුදුසු ය. ඇවග් ොනය මහත්ඵල ෙන පරිදිම අප විසින් ඒ 
ොනය ෙුළඳිය යුතුය. ඒ නිසා අපි වම් ොනය වකවස් වහෝ සේ 
වකවලසුන් නසා රහත්ෙම ෙළඳමු ය, යි කීහ. ඉක්බිති  භික්ෂුහු 
‘රහත් වනාවී වම් ොනය වනා ෙළඳමුය’  යි ෙනවයහි තුන 
තුන හිද මහත් ෙූ උත්සහවයන් වෙනොට ෙඩා අතිවර්ක 
උත්සහයකින් භාෙනාෙට පටන්වගන එදින වපරෙරු කාලවය් 
දී ම සුමවදනා ෙහන්වස්ම සියලූ වකවලසුන් නසා රහත් ෙූහ. 
එය දැන ෙන වදවිවයෝ සාධුකාර දුන්හ. උන්ෙහන්වස්ලා 
වදවියන්වග් සාධුකාර මධයවය්ම පවිතර ෙු සන්තාන ඇතිෙ 
නාගාට ොනය මහත් ඵල ෙන පරිදි ආහාර ෙුළඳු හ. වම් පුෙත 
දැන ගන්නට ලුබී රනුවග් ශා්වේතේඡතරවයහි අධිගෘහිත වදවියා 
ද සාධුකාර දීණ. රනු ඔහුවගන් අසා නාගා ගුන පුහුදී ණය 
හිමියාත් සමඟ ඇය වගන්ො ණවයන් මුදො ඒ දිෙයින ඇයට 
ම දී තෙත් සම්පත් ද දිණ.  ඉක්බිති  ඕ තෙත් වබාවහෝ 
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පින්කම් වකාට ජිවිතාෙසානවය් වදේවලාෙ උපන්නාහ. (වම් 
රසොහිණිවය් එන කයාෙකි.) 

(වම් කයාවේ සුටියට රානායතන චචතයයට නුදුරින් 
මහානාම නම් විලක් හා මිවදල්ල ෙනයක් ද තිබිය යුතුය. 
දැනට නාගදීපය ෙශාවයන් සලකන දිෙයින බුදුරදුන් ෙුඩ ෙඳාළ 
රානායතන චචතය පිහිටි නාගදීපය ද නුතවහාත් නියම 
නාගදිපය අන් තුනක් ද යනු විමසිය යුතු ය.) 

උපාසකිාවරකේ නිසා රහත්ේ වර ුමහා මිත්ර රත්රුනේ වරහනේරසේ 

මහාමිතර වතරණුවෙෝ කස්සක නම් වලනක ොසය 
වකවරති. එක් උපාසිකාෙක් උන් ෙහන්වස් දරුෙකු වලස 
සළකා වපෝෂණය කරන්නී ය.  ඕ යම් දිනක යම් කිසිෙක් 
පිණිස ෙනයට යන්නට සුොනම් වී දුෙ අමතා ‘දුෙ, අසෙල් තුන 
පරණ සහල් ඇත, අසෙල් තුන කිරි ඇත, ගිවතල් ඇත, 
අසෙල් තුන පුණි ඇත, තිවග් වසාවහායුරා ෙන මිතර 
වතරණුෙන් ෙුඩි කල්හි බත් පිස කිරි ගිවතල් පුණි හා 
උන්ෙහන්වස්ට වදෙ, තී ද අනුභෙ කරෙ, මම ෙනාහි ඊවය් පිසු 
හීල්බත් ටිකක්  තිබී කාඞ් හා අනුභෙ වකවළමි’  යි කීොය. 
‘මෑණියනි, ඔබ ොොලට කුමක් කන්නීදැ’ යි දූ ඇසුො ය. ‘සහලි 
ටිකක් වගන පළාවකාළ දමා ඇඹුල් කුඳන් පිස තබෙ’  යි 
මහා උපාසිකාෙ කී ය. වතරුන් ෙහන්වස් උපාසිකාෙවග් වගට 
යනු පිණිස සිෙුරු වගට යනු පිණිස සිෙුරු ගුටවොටු ගන්ො 
ගණ්ඨීලා පසුම්බිවයන් පාතරය ගන්නා කල්හි උපාසිකාෙවග් 
කයාෙ උන්ෙහන්වස්ට ඇසිණ. එය අසා වතරුන් ෙහන්වස් 
තමාටම අෙොද කරගන්නාහු, ‘මහා උපාසිකාෙ කාඞ් හි 
හිල්බත් අනුභෙ කළාය,  ඕ දොලට ඇඹුල් කුඳන් ෙළදන්නීය. 
නුඔ පිණිස පරණ සහල් ඇති තුන් කියන්නිය. ඈ නුවඹන් 
ෙත්තක් කුඹුරක් බලාවපාවරාත්තු වනා ෙන්නී ය. ආහාර ෙස්තර 
බලාවපවරාත්තු වනා ෙන්නී ය. ඇය සුළු වදයකින් යුපී නුඔට 
පරණීත වභෝනනයක් පිළයිළ කරො වදන්වන් නුඔ නිසා තරීවිධ 
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සම්පත්තියම ලුවබන්තුයි සිතා ය, නුඔ ඇයට ඒ සම්පත් 
වදන්නට සමත් ෙන්වනහි ද?  වනා රහත් ෙූ නුඔ විසින් මහා 
උපාසිකාෙවග් ොනය රාග සහිතෙ වමෝහ සහිතෙ සිට 
වනාෙුඳිය යුතුය යි අෙොද කර ගත්හ. ඉක්බිති පාතරය 
යවිකවයහි ලා ආපසු අෙුත් වලනට පිවිස පා සිෙුරු තුන්පත් 
වකාට ‘රහත් වනාවී වලවනන් වනා නික්වමමි’ යි ඉටා බලෙත් 
උත්සහවයන් විදසුන් ෙඩන්නට ෙන. කලක පටන් භාෙනාවෙහි 
වයදුණු උන්ෙහන්වස්ට එදින වපරෙරු කාලවය් දී ම සියලූ 
වකවලසුන් නසා අරහත් ඵලයට පුමිණිය හුක ිවිය. 

 
ශාරමණ ධර්මය මස්තකපරාප්ත කරගත් උන්ෙහන්වස් ඉමහත් 
පරිතිවයන් පුහුපත් මුහුවණන් වලවනන් නික්මූණාහ. 
වලන්වොර වෙවසන වදවියා උන්ෙහන්වස්වග් අර්හත්ෙයට 
පුමිණිම දැන ඉමහත් සතුටට පුමිණ,  
 
   ‘ නවමෝ වත් පුරිසානඤ්ඤ - නවමෝ වත් පුරිසුත්තම 
    යස්ස වත් ආසො ඛීණා - දක්ඛිවණයය’ සි මාරිස’  
 
 යි උදන් අනා ‘ස්ොමිනි නුඔ ෙහන්වස් ෙුනි රහතුන්ට 
දන් දී මහළු ස්තරීහු දුකින් මිවදන්නාහ’ යි කීය. 
වතරුන්ෙහන්වස් කල් බලන වස්ක් වපරෙරු කාලය බෙ දැන 
පා සිෙුරු වගන ගමට පිවිසුණාහ. මහළු ස්තරීයවග් දූ ආහාර 
පිළියල කර ‘මාවග් වසාවහායුරාණන් දැන් දැන් එනු ඇතු’යි 
බලා හුන්නා ය.  ඕ වතරුන් ෙහන්වස් වොර සමිපයට පුමිණි 
කල්හි පාතරය වගන ගිවතල් හා පුණිවයන් යුක්ත කිරිබත් වබො 
උන්ෙහන්වස්වග් අත තුබුො ය. වතරුන් ෙහන්වස් ඇයට 
‘සුෙපත් වේො’ යි අනුවමෝදනා වකාට වපරළා ෙුඩම කළහ. 
එො වතරුන් ෙහන්වස්වග් සිරුර අතිශායින්ම පුහුපත්ෙ තිබිණ. 
මුහුණු පුබුදු ෙු පියුමක් වස් බුබවලමින් තිබිණ. දැරිය 
උන්ෙහන්වස් ෙඩිනු බලා වගනම සිටියා ය. මහළු ස්තරීය අෙුත් 
‘දුෙ, නුවේ වසාවහායුරු ආවය් දැ’ යි ඇසුො ය. දැරිය සියළු 
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පුෙත් මෙට කීො ය. උපාසිකාෙ වතරණුෙන්වග් ශාරමණ 
කෘතයය මස්තකපරාප්ත ෙූ බෙ දැන ‘දුෙ, තිවග් වසාවහායුරා 
බුදුසස්වනහි සිත් අලො වෙවසයි, සස්වනහි මතු උකටළි වනා 
ෙන්වන්ය’ යි කීො ය. 

(මවණෝරයපූරණි 276)   
 

පණුේණ දුගියා  සටිවුරරයකු වීම. 

රහතන් ෙහන්වස්වග් අගර දක්ෂිණාර්භ භාෙයට පුණ්ණ 
සිටුවග් කයාෙ නිදසුනකි. රනගහ නුෙර සුමන සිටු නිසා ජිෙත් 
ෙන පුණ්ණ නම් දුගිවයක් විය. ඔහුට බිරිවයක් හා උත්තරා 
ජිෙත් නම් දුෙක් ද ෙූහ. එක් කවළක රනගහ ෙුස්වසෝ නුකත් 
වකළියකට සුරසුවණෝ ය. එය සතියක් පෙත්ෙන උත්සෙයකි. 
එො උදැසන ද පුරුදු පරිදි පුණ්ණ සිටු වගදරට ගිවය් ය. සුමන 
සිටු ඔහු අමතා කියනුවය්, ‘පුණ්ණ,’  අද සුම වදනම නුකුත් 
වකළියට සුරවසති, නුඔ අදත් ෙුඩ කරන්වනහි ද, නුතවහාත් 
නුකුත් වකළිවයහි වයවදන්වනහි දැ’ යි කීය. එකල්හි පුණ්ණ 
‘හිමියනි, නුකුත් වකළි ඇත්වත් වපාවහාසතුන්ට ය, අවප් 
වගදර කුඳකට සහල්ෙත් නුත, මට නුකුත් වකළිවයන් කම්  
නුත, වගාණුන් ලුවබතවහාත් සෑමට වයමියි’ කීය. ‘එවස් නම් 
ගෙයන් ගණුෙ’යි සිටුතුමා කීය. පුණ්ණ වගාන් බානත් හා 
නගුලත් වගන භාර්යා අමතා ‘වසාඳුර, අද වම් නුෙර ෙුස්වසෝ 
නුකුත් වකළි වකළින්නාහ. දුප්පත් නිසා මම සිටාණන්වග් 
කුඹුර සාන්නට යන්වනමි. අද මට වදගුණයක් වියදම් වකාට 
වෙනොට වහාදින් කෑම පිළියල වකාට වගන එෙ’යි  කියා 
කුඹුරට ගිවය්ය. 
 

සුරියුත් මහා වතරුන් ෙහන්වස් සත් දිනත්  නිවරෝධ 
සාමාපත්තිවයන් ෙුඩ  සිට එො උදැසන සමෙතින් නුගිට ‘අද 
කෙරකුට සංගරාහ කිරිම ෙටවන් දැ’ යි බලන වස්ක් පුණ්ණ 
දුගියා දැක ඔහු ශාරාද්ධාෙත් බෙ හා ඒ නිසා ඔහුට මහා 
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සම්පත්තියක් ලුබිය හුකි බෙ ද දැක ෙොරා පා සියුරු වගන 
ඔහු සීසාන තුනට ෙුඩ ෙොර දියෙලත් සමිපවය් එක් පදුරක් 
වදස බලා හුන් වස්ක. පුණ්ණ, වතරුන් ෙහන්වස් දැක සීසෑම 
නෙත්ො උන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් පසඟ පිහිටෙුා ෙුඳ මුන් 
ෙහන්වස්ට දැහුටි ෙුෙමනා වී ඇතුයි සිතා පඳුවරන් වකාටුෙක් 
වගන සුරියුත් හිමියන්ට පිළිගුන්වී ය. එකල්හී වතරුන් 
ෙහන්වස් පාතරය හා වපරහන ඔහුට දුන්හ. ඔහු පුන් වපරා 
වතරුන්ෙහන්වස්ට පිළිගුන්වී ය. ඉක්බිති වතරුන් ෙහන්වස් 
‘ඉදින් මා රනගහ නුෙරට පිවිසිවය් නම් අනුන්වග් වගෙල් 
පිටිපස වගයක වෙවසන වමාහුවග් බිරිද මා වනා දක්නීය. 
ඇය බත වගන මඟට ෙත් කල්හීම වයමියි සිතා මඳවේලාෙක් 
එහිම රැදි සිට පුණ්ණවග් බිරිද බත වගන මගට බට පසු 
වතරුන් ෙහන්වස් නුෙර බලා ෙුඩම කළ වස්ක.  ඕ අතර 
මඟවතරුන් ෙහන්වස් දැක ‘මට සමහර විට ආර්යයයන් 
ෙහන්වස් මුණ ගුසුන මුත් වදන්නට වදයක් වනාමුත. 
වදන්නට වදයක් ඇති විට ආර්යයයන් ෙහන්වස් මුණ 
ගුවසන්වන්  නුත. අද ආර්යයයන් ෙහන්වස් ද මුණ ගුසී 
ඇත. වම් අෙස්යාවෙන් පරවයෝනන ලුබිය යුතුය’ යි සිතා හිස 
තිබු බත් බඳුන බිම තබා වතරුන් ෙහන්වස්ට පසඟ පිහිටුො 
ෙුඳ ‘ස්ොමිනි, වමහි වහාද නරක වනාබලා නුඔ ෙහන්වස්වග් 
ොනයට අනුභෙ කළ මුනෙ’ යි කීය. වතරුන් ෙහන්වස් පාතරය 
එලෙූහ.  ඕ එක් අතකින් ආහාර බදුන වගන එක් අතකින් 
පාතරයට වබදුො ය. බතින් අඩක් වබදු කල්හි වතරුන් 
ෙහන්වස් අතින් පාතරය ෙුසු වස්ක.  ඕ ‘ස්ොමිනි, එක් අයකුට 
පිළියල කළ ආහාරය වදකට වබදිය වනාහුකිය. නුඔ 
ෙහන්වස්වග් ොසයා හට වමවලාෙ සංගරාහ වනාවකාට 
පරවලාෙම සංගරාහ කරනු මුනෙ’ යි කියා සියල්ලම පාතරයට 
වබො ‘නුඔ ෙහන්වස් විසින් දක්නා පද ධර්මය මටද  
හිමිවේො.’  යි පුතුො ය. වතරුන් ෙහන්වස් ‘එවස්ම වේො’ යි 
අනුවමෝදන් වකාට නලය පහසු තුනක ෙුඩ සිට ඔෙුන්වග් 
ොනය ෙුළඳු වස්ක. 
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පුණ්ණවග් බිරිය ෙහා වගදර වගාස් සහල් වසායා 

නුෙතත් බත් පිසුොය. පුණ්ණ අඩකිරියක් පමණ වපවදස සා 
සාගින්න ඉෙසිය වනාහුකිෙ වගාණුන් මුො හුර වසෙන් ඇති 
තුනකට වී බත පමා ෙන්වන් කිම් වදෝ’  යි මඟ වදස 
බලාවගන හුන්වන් ය. බිරිය බත් වගන එන්නි ඔහු දැක, ‘ඉදින් 
වමාහු කිපි තී වමවතක් කුමක් කවළ් දැයි වකවිවටන් පහර දිනි 
නම් මා කළ පින්කම නිෂ්ඵල ෙන්වන් ය. එබුවින් කාරණය 
වකලින්ම කියමි’ යි සිතා කියන්නී ‘හිමියනි, ඔබත් සිත පහො 
ගන්න, මම උදැසනින් ම ඔබට බත් වගන ආමි. අතරමඟදී 
දම්වසවනවියන් ෙහන්වස් හමුවී ඔබට වගනා බත 
උන්ෙහන්වස්ට පිළිගන්ො වගදර වගාස් නුෙත ද බස් 
පිසවගන ආමි. ඔබ ඒ ගුන සිත පහො ගන්න’ යයි කීො ය. 
‘වසාඳුර, තී කළ වදය ඉතා යහපති, මම ද අද උදැසන 
උන්ෙහන්වස්ට දැහුටි හා පුන් පිළිගුන්වීමි’ යි කියා පසන් 
සිතින් පින් අනුවමෝදන්ෙ, දහෙල් වී බත් අනුබෙ කිරිවමන් 
ක්ලාන්ත වී ඇවග් ඇකවයහි හිස තබා මඳක් නිො ගත්වත් ය. 
‘වසාඳුර, ඉතා දහෙල් වී ආහාරගත් බුවින් මවග් ඇස් වදකත් 
නරක් ෙූනා ෙුනිය, මට අර සෑ වපවදවස් මුටිකුට 
වපවනන්වන් රත්තරන් වස් ය’යි කීය. මට වපවනන්වනත් 
එවස්ය’ යි බිරිය කීොය. ඔහු ‘කිවමක්වදෝ’ යි පිරික්සනු පිණිස 
එහි වගාස් එක් කුටයක් වගන නගුවලහි ගසා ඒො රන් වී 
ඇති බෙ දැන ‘අවහෝ ආර්යයයන් ෙහන්වස්ට දුන් ොනවය් 
විපාක අදම වපවනන්වන් ය’ යි ඉමහත් වසාම්නසට පුමිණ 
කුඹුවර් පස් සියල්ල රන් වී ඇත, වමවතක් දනය මා වෙත 
පරිහරණය වනා කළ හුකිය, රනුවග් මාර්ගවයන් වම් 
ධනස්කන්ධය වගන්ො ගත යුතුය යි සිතා, රනු වෙත වගාස් 
‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, මා සෑ කුඹුවර් පස් රන් වී ඇත. ඒො 
වගන්ො ගන්නට ෙටවන් ය’ යි කීය. රනතුමා ‘නුඹ අද කුමක් 
කවළහි දැ’ යි ඇසීය. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, මම අද උදැසන 
කුඹුවර්දි දම්වසවනවියන් ෙහන්වස්ට දැහුටි හා පුන් 
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පිළිගුන්වීමි. මාවග් බිරිය මට වගවනන ලද බත ද 
උන්ෙහන්වස්ට පිළිගුන්වීය’ යි පුණ්ණ කීය. රනතුමා 
‘දම්වසවනවියන් ෙහන්වස්ට දුන් ොනවය් විපාක අදම 
වපන්ෙන්වන් ය’යි  කයිා ‘දරුෙ, දැන් කුමක් කළ යුතුදැ’ යි 
ඇසීය. 

 
‘වබාවහෝ ගුල් යො ඒ රන් වගන්ෙුෙ මුනෙු’යි පුණ්ණ 

කීය. රනතුමා රන් වගවනනු පිණිස වබාවහෝ ගුල් යුවිය. 
රානපුරුෂවයෝ එහි වගාස් ‘රනුවග් රත්තරන්ය’ යි ගත් කල්හි 
අතට එන රන් කුට නුෙත මුටිකුටම විය. ඒ බෙ රනු දැන්ෙු 
කල්හි රනතුමා ඒො ‘ පුණ්ණ වග් රන්ය’ කියා ගුල්ෙලට පටො 
ගන්නට කීය. එවස් කරන කල්හි ඒො රත්තරන් වලසම තිබිණ. 
ගුල්කරුවෙෝ ඒ සියල්ල වගනෙුත් රන මිදුවල් වගාඩ ගුසුහ. 
අසූ රියනක් උස රන් වගාඩක් විය.  
 

ඉක්බිති රනතුමා නුෙරුන් රැස් කරො ‘වම් නුෙර 
වමවතක් රන් කෙරකුට ඇත්වත් දැ’යි ඇසීය. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, 
කිසිෙකුට නුතු’යි ෙුසිවයෝ කීහ.’ දැන් වමාහුට කුමක් කළ 
යුතුදැ’ ය ි රනු ඇසු කල්හි ‘වද්ෙයිනි, සිටු තනතුර වදන්නට 
ෙටවන්ය’ යි නුෙර ෙුසිවයෝ කීය. රනතුමා ‘නුඹ බහු න සිටු 
නම් වෙෙ’ යි කියා ඔහුට සිටු තනතුර දිණ. ඔහු එහි වගයක් 
තනො වගන විසිමට ඉඩමක් ද දින. ඔහු එහි වගයක් කරො 
වගෙදීවම් මංගලය හා ඡතර මංගලය එකටම වගන සතියක් 
බුදුපාවමාක් මහ සඟනට දන් දිණ. අෙසානවය් දී තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වගන් දහම් අසා වදවදනාම වසෝොන් ඵලයට 
පුමිණිවයෝය. 

(ධම්මපදට්ාකයා 495)  
 

පුණ්ණ හට සුළු ොනවය් විපාක එකවනහි වම් තරම් 
විශාාල අන්දමට ලුබුවණ් සුරියුත් මා හිමියන්වග් ගුණ 
සම්පත්තිය නිසා ය. ොයකයාට එවස් ඵල ලබා දිමට සමත් 
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බුවින් සුරියුත් මාහිමිවයෝ අගරදක්ෂිණාර්භ වෙති. 
අගරදක්ෂිණාර්භ ක්ෂීණාශාරාෙයන්ට දීවමන් ෙුෙද, සුම කල්හී 
දෘෂ්ටධර්මවයහි විපාක වනා ලුවේ. ඒ ආත්මවය් දීම ොනවය් 
විපාක ලුවබන්නට ොනය කරුණු සතරකින් යුත්ත විය යුතුය. 

 
‘චතස්වසා හි සම්පො නාම ච ්ථුසම්පදා, පච්චය සම්පදා, 

ධේ නාසම්පදා, ගුණ ිධරක සම්පදා ි.  
 
තත්ය නිවරෝධසමාපත්තිවතෝ ෙුට්ඨිවතා අරහා ො 

අනාගාමි ො දක්ඛිවනවයයා ච ්ථුසම්පදා නාම. 
  

පච්චයානං ධම්වම්න සවම්න උප්පත්ති පච්චය සම්පදා 
නාම. 
  

ොනවතා පුේවේ ොනකාවල පච්ඡාහාවගති තිසු කාවලසු 
වච්තනාය වසෝමනස්සසහගත ඤාණසම්පයුක්තභාවො 
ධේ නාසම්පදා  නාම. 
  

දක්ඛිවණයයනං සමාපත්තිවතා ෙුට්ඨීතභාවෙෝ 
ගුණා ිධේකසම්පදා නාම. -වප-එතාසං අනුභාවේන දිට්වාෙ 
ධම්වම් මහා සම්පත්තිං පාපුණන්ති.’  

(ධම්මපදට්ාකයා 291) 
 

‘ෙස්තුසම්පත්තිය පරතයසම්පත්තිය වච්තනාසම්පත්තිය 
ගුණාතිවර්ක සම්පත්තිය යි සම්පත්ති සතවරක’  
නිවරෝධසමාපත්තිවයන් නුගි සිටි අරහත් ෙු අනාගාමි ෙු වහෝ 
පරතිගරාහකයා ෙස්තු සම්පත්තිය ය.  ොන ෙස්තුෙ දැහුමින් ලද 
වදයක් විම පරතය සම්පත්තිය ය.  දීමට පළමුෙය, වදන 
අෙස්යාෙය, දීවමන් පසුෙය යන තුන් කාලවයහිම වච්තනාෙ 
වසෝමනස්ස සහගතෙ ඥාණසම්පරයුක්ත විම වච්තනා 
සම්පත්තියය.  පරතිගරාහකයා නිවරෝධ සම්පත්තිවයන් නුඟී 
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සිටියකු වීම ගුණාතිවර්ක සම්පත්තියය.  වම් සම්පත්තින්වග් 
ආනුභාෙවයන් ොයකවයෝ ඉහාත්මවය්දීම මහා සම්පත්තියට 
පුමිවණත්’ යනු ඉහත දැක්ෙු පාාවය් වත්රුම ය. 

 
වම් කරුණු සතරින් යුක්ත වකාට ොනයක් වදන්නට 

ලුවබන්වන් කළාතුරකිනි.  ෙර්තමාන කාලවය් දී නම් එබඳු 
ොනයක් වදන්නට ලුවබන්වන්ම නුත.  අනාගාමින්ට දීවමනුත් 
ෙර්තමාන භාෙවය් ඵල ලුවබන බෙ ඉහත දැක්ෙු පාාවයන් 
කියුවෙන නමුත් අනාගාමි පුද්ගලයන්ට දන් දී ඉහාත්මවයන් 
ම විපාක ලුබු අය පිළබඳ කයා පරෙෘත්ති වනා දක්නා ලදී.  

 

හිසරකේ විකණුා  දනේ දුනේ කානේත්ාවරකේ 

මහාකච්චාන මහරහතන් ෙහන්වස් තෙත් රහතන් 

ෙහන්වස් සත් නමක් හා උජ්වජ්නි නුෙරට ෙඩනා වස්ක්, 

‘වේලප්පනාළි’ නම් නියම් ගමකට පිඬු සිඟා ෙැඩි වසේක. එගම 
සිටු දූෙරු වදවදවනක් ෙූහ. එකියක් පිරිහුණු සිටු පෙුලක උපත 
ලබා මා පියන්වග් ඇෙෑවමන් පසු කිරි මෙකවග් උපකාරවයන් 
ජිෙත් ෙන දිළිඳු තරුණියකි. ඇවග් ශාරිරය වහාදින් ෙුඩි තිබිණ. 
ඇවග් හිසවක් අනයයන්වග් හිසවක් ෙලට ෙඩා දික් විය. අනික් 
සිටු දුෙ මඳවකස් ඇත්තියකි.  ඕ දුප්පත් තරුණියවග් හිසවක් 
ටික මිලයට ගුනිම සඳහා දහසකට ෙුෙද ගනිමි’ යි කියා 
දූතයන් එෙුො හ. එවහත් දිළිඳුෙ තමාවග් හිසවක් වනා 
වික්කාය.  ඕ වතවමෝ එො භික්ෂුන් සත් නමක් හා හිස් පාතර 
ඇතිෙ ෙඩනා මහාකච්චාන වතරුන් ෙහන්වස් දැක ‘රන්ෙන් 
සිරුර ඇති බරහ්මණ භික්ෂුෙක් හිස් ෙූ පාතරය ඇතිෙ ෙුඩම 
කරන්වන් ය, මුන් ෙහන්වස්ට සංගරාහ කිරිමට මට කිසි ධනයක් 
නුත. අසෙල් වගදර සිටු දුෙ මාවග් හිසවක් මිලයට ගුනිමට 
දූතයන් එෙන්නිය, මාවග් වම් හිස වකස් ටික කපා ඇය වෙත 
යො එයින් ලුවබන මිළවයන් මුන්ෙහන්වස්ට දන්දිය හුකිය’ 
යි සිතා කිරිමෙ යො ආරාධනා කරො සිය නිෙසට වතරුන් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

20 
Non-commertial Distribution  

 
 

ෙහන්වස් ෙුඩමො ගත්තාය. උන්ෙහන්වස්ලාට ෙුඩ සිටිමට 
අසුන් පනො දී  ඕ කාමරයකට පිවිස කිරිමෙ ලො තමාවග් 
වකස් කළඔ කපො ‘මෑණිවයනි, වම් වකස් අසෙල් සිටු දුෙට දී 
ආයයයයන් ෙහන්වස්ට දන් දීම සඳහා ඇය වදන වදයක් 
වගවනනු මුනෙ’යි කීො ය. කිරිමෙ මහත් වශාෝකවයන් එක් 
අතකින් කඳුළු පිසමින් අනික් අත පපුවෙහි තබා වගන 
වතරුන් ෙහන්වස්ලාට වනාවපවනන වස් වකස් කළඔ වගන 
සිටු දූ වෙත ගියාය. වෙළඳ බඩුෙ වකාවතක් අගය ඇතියක් 
ෙුෙද විකුණා ගුනිමට ෙූෙමනා වී අනිකකු වෙත වගන 
ගියවහාත් එහි අගය අඩු වේ. ඇවග් වකස් කළඔටත් එය 
සිදුවිය. වපාවහාසත් සිටුදුෙ  සිතන්නී ‘කලින් වම් වකස් කළඔ 
දහසකින් ද වගන්ො ගත වනාහුකි විය. යම් කිසි තුනකට 
වගවනන ලද ජිෙ වක්ශා කලාපයක් ෙටින්වන් කහෙනු අටකි’ 
යි සිතා කිරිමෙ අමතා ‘තිවග් ස්ොමි දූ වම් වකස් කලින් මට 
වබාවහෝ ධනයටත් නුදුන්නී ය. කුපිවමන් පසු දැන් වම්ො 
ෙටින්වන් කහෙනු අටක් පමණි. ඒ නිසා වම් කහෙනු අට 
ගනුෙ’යි කියා අටකහෙණුෙක් දුන්නීය. කිරිමෙ කහෙණු 
වගනෙුත් සිටුදුෙට දුන්නි ය. සිටු දූ එක් එක් නමකට 
කහෙණුෙක් අගනා පරිදි පිණ්ඩපාතය පිළිවයල කරො වතරුන් 
ෙහන්වස්ලාට වදේොය. වතරුන් ෙහන්වස් ඒ ොනය වදෙූ 
සිටුදුෙවග් උපනිිඃශාරය සම්පත්තිය දැක ‘සිටුදූ වකාහිදැ’යි විචාළහ. 
‘ස්ොමීනි, කාමරවය්ය’යි කිරිමෙ කීො ය. ‘ඇය කුඳෙන්න’ යයි 
වතරුන් ෙහන්වස් කීහ. හිසවක් නුතිෙ වකවනකු ඉදිරිවය් 
වපනී සිටීමට තරුණ කතකට මහත් ලජ්නාෙක් ඇත ද ඔ 
වතරුන් ෙහන්වස්ලා වකවරහි වගෞරෙවයන් එක් ෙචනයටම 
ගුබින් නික්ම අෙුත් වතරුන් ෙහන්වස්ලාවග් පා ෙුඳ මහත් ෙූ 
ශාර ාෙක් ඇතිකර ගත්තා ය. ඒ වතරුන් ෙහන්වස්ලා සම 
වදනම රහතන් ෙහන්වස්ලා ය. යහපත් පින් වකවතහි පිහිට ෙූ 
පිණ්ඩපාතවය් විපාක ඒ භෙවය්දිම ලුවබන්වන්ය. වතරුන් 
ෙහන්වස්ලාවග් පා ෙඳිනු සමඟම ඇවග් හිසවක් පළමු තුබූ 
පරිදිම විය. ඉක්බිති වතරුන් ෙහන්වස්ලා ඇය බලා සිටියදීම 
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අහසට නුඟ වගාස් උජ්වජ්නි පුරවය් ෙණ්ඩප්පජ්වනෝත රනුවග් 
කඤ්චන ෙන නම් උයවනහි බුස ආහාර ෙුළඳූහ. උයන් 
වගාේො වතරුන් ෙහන්වස් දැක හුඳින ෙහා රනු වෙත වගාස් 
‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, ඔබ ෙහන්වස්වග් පුවරෝහිත කච්චාන 
බරාහ්මණ පුවිදිෙ දැන් උයනට පුමිණ ඇතු’යි දැන්වීය. රනු 
ඉමහත් සතුටට පුමිණ එවකවණහි උයනට ගිවය්ය. ඉක්බිති 
වතරුන් ෙහන්වස් ෙුඳ ‘භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් 
වනා ෙුඩ මා වමහි එෙූ වස්කු’ යි වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 
‘ස්ොමීනි, අද අහර ෙුළඳූ වස්ක්දැ’ යි රනු විචාවළ්ය. එකල්හි 
වතරුන් ෙහන්වස් ෙළඳා අෙසන් වී ඇති  බෙත් එො 
පිණ්ඩපාතය දුන් සිටු දුෙවග් පුෙතත් රනුට කීහ. රනතුමා 
වතරුන් ෙහන්වස්ලාට ොසස්යාන පිළිවයල කරො වපරළා 
වගාස් සිටු කුමරිය වගන්ො අගවමවහසුන් තන්හි තබා 
ගත්වත්ය. රහතන් ෙහන්වස් වකවරහි පිරි නුමූ ොනවය් විපාක 
ඇයට එවස් ඒ ආත්මභාෙවය්දී ම ලුබුවණ් රහතන් 
ෙහන්වස්ලාවග් ගුණස්කන්ධවය් මහත්ෙය නිසා ය. දන් 
දුන්නෙුන්ට එවකවණහි ම ඵල ලුබිමට වහ්තුෙන 
ගුණස්කන්ධයක් ඇති බුවින් ක්ෂීණාශාරෙයන් ෙහන්වස්ලා 
අගරදක්ෂිණාර්භවයෝය. 
 

අනේන ාර දුගියාරගේ කථාවර 

පවස් බුදුෙරයකුවග් දක්ෂිණාෙ මහත් ඵල කිරිවම් බලය 
අග්ගදක්ඛිවණයය නාමය දරන මහරහතුන්වග් දක්ෂිණාෙ 
මහත් ඵල කිරිවම් බලයට ෙඩා සිය ගුණවයන් ෙුඩි බෙ 
වේලාම සූතරය අනුෙ කිය යුතුය. පවස් බුදුෙරුන්වග් 
දක්ෂිණාර්හභාෙයට නිදසුනක් ෙශාවයන් අන්නභාර නමුති 
දුගියාවග් කයාෙ දැක්වීම සුදුසු ය. 

ඒ රමරසේය:- 
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අතිතවය් බරණුස් නුෙර සුමන නම් සිටුෙරවයක් විය. 
ඔහු දිනපතා දුගි මගී යාචකාදීන්ට මහා ොනයක් වදයි. ඔහු 
ඇසුරු කර ජිෙත් ෙන අන්නභාර නම් දුගිවයක් විය. පවස් 
බුදුහු විවශා්ෂවයන් දුගියන්ට අනුකම්පා කරන්වනෝය. එක් 
දෙසක් උපරිට්ා නම් පවස් බුදුන් ෙහන්වස් ගන්ධමාදන 
පර්ෙතවයහි නිවරෝධ සම්පත්තියට සම ෙුඳි සිට ඉන් නුගිට 
අනුගරහ කළ යුත්තකු විමසන්නාහූ අන්නභාර නම් දුගියා දැක 
ඔහුට අනුගරහ කරනු පිණිස ඔහු ෙනවයහි සිට  සිය නිෙසට 
එන වේලාවෙහි පා සියුරු වගන අහසින් ෙුඩම කර 
ගරාමද්ොරවය් අන්නභාර එන වපරමඟ සිටි වස්ක. දුගි 
අන්නභාර හිස් පාතරවයන් සිටි පවස්බුදුන් දැක, උන්ෙහන්වස්ට 
ෙුඳ ‘ස්ොමිනි, භික්ෂාෙ ලද වස්ක් දැ’ යි විචාවළ් ය.  
‘ලබන්වනමි, මහපිනුතිය’ යි පවස් බුදුහු ෙොළහ. එකල්හි 
අන්නභාර  ‘ස්ොමිනි, වමාවහාතකට වමහිම ෙුඩ සිටිනු 
මුනෙ’ යි කියා වේගවයන් වගට වගාස් බිරිය අමතා ‘මවග් 
බත් පංගුෙ ඇතිදැ’ යි අසා ‘ඇතුය’ යි කී කල්හි ෙහා වගාස් 
පවස් බුදුන් ෙහන්වස්වග් පාතරය වගනෙුත් භාර්යා අමතා: 
වසාඳුර, අපට වපර  පින් මඳ බවින් දිළඳුෙ සිටින්නට වී ඇත. 
අපට වදනු කුමුත්ත ඇති ෙූ ොට වදන්නට වදයක් නුති වෙයි. 
වදන්නට වදයක් ඇතිොට පරතිගරාහකයකු වනාලුවබයි, අද මට 
උපරිට්ඨ පවස් බුදුන් ෙහන්වස් හමුෙූහ. මාවග් බත් පංගුෙ වම් 
පාතරයට වබො වදෙ’ යි කීය. නුෙණුති බිරිය ‘සිය සුමියාවග් 
ොනයට තමාද වකාටස් කාරියක විය යුතුය’ යි සිතා තමාවග් 
බත් පංගුෙද ඒ පාතරයට වබො දුන්නී ය. අන්නභාර පවස් බුදුන් 
ෙහන්වස් වෙත පාතරය වගන වගාස් පිළිගන්ො ‘ස්ොමිනි, වම් 
පිවනන් මම වම් දුප්පත් ජිවිකාවෙන් මිවදම්ො’ යි කීය. 
‘පින්ෙත එවස්ම වේො’ යි පවස් බුදුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 
ඉක්බිත් අන්නභාර ඔහුවග් උතුරු සළුෙ බිම අතුරා,  ‘වමහි 
ෙුඩ සිට ෙළදනු මුනෙ’ යි කීය. පවස් බුදුන් ෙහන්වස් එහි 
ෙුඩ සිට අහාර ෙුළදු වස්ක. දන් ෙුළදු පසු අන්නභාර පවස් 
බුදුන් ෙහන්වස්ට පාතරය වසාො ගුනිමට ෙතුර ද සකයා දිණ. 
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අෙසානවය් පවස් බුදුන් ෙහන්වස් පවස් බුදුෙරුන්වග් සිරිත 
පරිදි 

 
‘ඉච්නතං පත්ථිතං තුය්හං -  ඛිප්පවම්ෙ සමිජ්ඣතු 
සේවබ පූවරන්තු සංකප්පා -  චන්වො පණ්ණරසී යයා’  
 
යි අනුවමෝදනා වකාට මඟම පිළිපන් වස්ක. එකල්හි සුමන 
සිටුවග් ඡතරවයහි වෙවසන වදවියා ඒ ොනය දැක, 
 

 ‘ අවහෝ ොනං පරමොනං උපරිට්වා සුප්පතිට්ඨිතං - යි 
තුන්ෙරක් කියා සාධුකාර දිණ. එකල්හි සුමන සිටු ඔහුවග් 
සාධුකාරය තමාවග් ොනය ගුන දුන් සාධු කාරයකුයි සිතා 
‘කිවමක් ද වමවතක් කල් මා දන් වදනො නුඹ නුදුටුවෙහි දැ’ යි 
කී ය. ‘සිටුතුමනි, මම ඔබවග් ොනයට සාධුකාර දුන්වන් වනා 
වෙමි. අන්නභාර විසින් උපරිට්ා පවස් බුදුන්ට දුන් ොනයට 
පුහුදි සාධුකාර දුනිමි’  යි වදවියා කීය. එබස් අසා සුමන සිටු 
‘වමය වකතරම් පුදුමයක් ද වමවතක් දන් දුන් මට එක 
දෙසකුත් වදවියන් ලො සාධුකාර වදෙන්නට වනාපිළිෙන් විය. 
මා නිසා  ජිෙත් ෙන වම් අන්නභාරට සුදුසු පරතිගරහකයකු 
ලුබිවමන් එක් පිණ්ඩපාත ොනයකින්ම වදවියන් ලො සාධුකාර  
දිය හුකි විය. වදවියන් පො සාධු කාර දුන් ඒ ොනය එවස් 
වමවස් එකක් වනාවිය හුකිය. එය මහා පිනක් විය යුතුය. 
සුදුසු වදයක් කර අන්නභාර සතුටුකරො ඒ ොනයත් මා අයත් 
කර ගත යුතුය’ යි සිතුවේ ය. ‘අවහෝ තණ්හාෙක සුටි , අපමන 
සම්පත් ඇතුෙ සිට වබාවහෝ පින් කරමින් සිට ඒො මදිවි 
දුප්පතාවග් පිනත් අයත් කර ගන්නට වම් සිටුතුමා සිතී ය.  

  
ඉක්බිති සිටුතුමා අන්නභාර වගන්ො, ‘අද නුඔ යම් 

කිසිෙකුට ොනය දුන්වනහි දැ’ යි ඇසිය. ’ මම අද උපරිට්ා 
පවස් බුදුන් ෙහන්වස්ට මාවග් බත් පංගුෙ දුනිමි’යි කීය. පින් 
මිලයට ගුනිවම් විකිණිවම් සිරිතක් වපර වලාෙ පුෙතුණි. 
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දැනුදු ඇතුම් පරවද්ශා ෙල ඒ සිරිත පෙතිනො විය හුකි ය. ඒ 
සිරිත පරිදි  සිටුතුමා ‘නුඹ දුන් ොනය කහෙණුෙක් වගන මට 
වදෙ’ ය ි කී ය. අන්නභාර ‘වනාවදමි’ යි කීය. සිටුතුමා 
කරමවයන් මිළ ෙුඩි වකාට ඉල්ලිය. දහසකටද වනාවදන බෙ 
අන්නභාර කීය. එවස් නම් දහසක් වගන මට පින් වදෙ’ යි 
සිටුතුමා කීය. ‘එවස් කිරිමත් සුදුසුද නුසුදුසු ද කියා මම 
වනාදනිමි. පවස් බුදුන් ෙහන්වස්වගන් අසා, එවස් කිරිම සුදුසු 
නම් පින් වදමි’ යි සිතා ඔහු පවස් බුදුන් ෙහන්වස් වෙත 
වගාස් ෙුඳ ‘ ස්ොමිනි, සුමන සිටු, නුඹ ෙහන්වස්ට දුන් ොනවය් 
පින් දහසක් දී මවගන් ඉල්ලයි, ඔහුට පින් වදම් ද වනා වදම් 
දැ’ යි විචාවළ්ය. එකල්හි පවස් බුදුන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක් 
‘පින්ෙත, නුඹට උපමාෙක් කියමි, වගෙල් සියයක් ඇති ගමක 
එක් වගයක පහනක් දැල්වෙයි, වසස්වසෝ වතල් ගුල්ෙූ පහන් 
තිර  වගනෙුත් ඒ පහනින් දල්ොවගන යති, කිවමක් දරෑ එයින් 
පළමු පහවන් එළිය ඇතිවේ දරෑ නුතිවේ ද?’ යි ෙොළ වස්ක. 
අන්නභාර, හිමියනි පළමු පහවන් එළිය තිබුණාටත් ෙඩා ෙුඩි 
වේ ය’ යි කී ය. ‘පින්ෙත එවමන් කුඳ සුන්දන් බත් සුන්දක් 
ෙුෙද දී එයින් ලුවබන පින අනුනට දුන වහාත් එයින් තමාවග් 
පින ෙුඩිවෙන්වන් ය, නුඹ එක පිණ්ඩපාතයක් දුන්වනහි ය, 
සුමන සිටුට පින් වදන කල්හි පින්ඩපාත ොන වදකක් ෙන්වන් 
ය. ඉන් එකක් සුමන සිටුට හිමි වේ. අනික නුඹටම හිමිවේ.  

 
වහවතම පවස් බුදුන් ෙුඳ සුමන සිටු වෙත වගාස් 

‘පිණ්ඩපාත ොනවය් පින් ගනු මුනෙ’ යි කීය. ‘එවස් නම් 
කහෙනු දහස ගන්න’ යි සුමන සිටු කී ය. ‘මම පිණ්ඩපාතය 
වනා විකුණමි. ඔබට සුදැහුවයන් පින් වදමි’ යි අන්නභාර කී 
ය. ‘පින්ෙත, නුඹ මට සුදැහුවයන් පින්වදෙ, මම ඔබවග් 
ගුණයට පුනාෙක් ෙශාවයන් දහසක් වදමි,  එය ගනු මුනෙ’ යි 
සුමන සිටු කී ය. ‘එවස් වේො’  කියා අන්නාභර කහෙනු දහස 
පිළිගත්වත් ය. ඉක්බිති සුමන සිටු ‘පින්ෙත, දැන් නුඔට මහන්සි 
වි ෙුඩ කරන්නට උෙමනා නුත. වීදිවය් වගයක් සාො වගන 
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සුෙවස් ෙුසය කරෙ, එවස් වෙවසන කල්හි නුඔට යම් අඩුෙක් 
ෙුෙවහාත් එය මවගන් ගනුෙ’ යි කී ය. 

 
සුමන සිටු රාන වස්ෙයටද යන්වන් ය. රනවගට යන 

කල්හි වෙනො සුමන සිටු අන්නභාර කුදො වගන වනායන 
මුත් එදින අන්නභාරද කුඳො වගන රනු වෙත ගිවය් ය. 
අන්නභාරවග් පින් බලය නිසා එො රනු සිටු වදස වනාබලා 
අන්නභාර වදසම බුලූවේ ය. ‘වදවියන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් 
වම් මිනිසා වදස වමතරම් බලන්වන් කිමිදැ, යි සිටු කී ය.’ 
වමාහු වපර දැක නුති බුවිනු’ යි රනු කීය. වද්ෙයන් ෙහන්ස, 
වම් මිනිසා බුලිය යුත්වතක්ම ය’යි සිටු කීය. ‘බුලිමට තරම් 
ෙන වමාහුවග් ගුණය කෙවර් දැ’ යි රනු කී ය. ‘මහරනාවණනි, 
වමාහු අද තමාවග් බත් පංගුෙ තමා වනාකා උපරිට්ා පවස් 
බුදුන්ට දුන් බුවින් මවගන් කහෙනු දහසක් පුනා ලුබිය’ යි 
සිටු කී ය. ‘වමාහුවග් නම කුමක් ද?’ වමාහුවග් නම අන්නභාර 
ය’ යි සිටු කීය. නුඹ අතින් වමාහු දහසක් ලද නිසා මවගන් ද 
දහසක් ලුබිමට නිසි ය. මම ද වමාහුට පුනාෙක් කරමි’ යි කියා 
රනුද ඔහුට දහසක් දිණ. 

 
ඉක්බිති රනතුමා ඔහුට වගයක් සො දිමට නියම 

වකවළන් මිනිස්සු ඔහු උවදසා බිමක් සුද්ද කරන්නට පටන් 
ගත්හ. එහි උදලූ පහර ගසන ගසන තුන නිදන් සුළි විය. ඒ 
බෙ රනුට දැන් ෙූ කල්හි රනතුමා ඒ නිදන් සාරා වගාඩ ගන්නට 
අණ කවළ් ය. සාරත් සාරත් නිධාන වපාවළාවෙහි 
ගුවලන්නට විය. එකකුදු මතු කළ වනාහුකි විය. ඒ බෙ රනුට 
දැන් ෙු කල්හි රනතුමා  ‘එවස් නම් අන්නභාරවග් ෙචනවයන් 
සාරේ’  යයි කී ය. ‘අන්නභාරවග් ෙචනවයන් ය’ කියා 
සාරන්නට පටන් ගත් කල්හි උදලූ පහර වදන වදන තුන හතු 
පිපුනාක් වමන් නිදන් මතු ෙන්නට විය. ඒ ධනරාශාීය 
වගනුවිත් රනු සමිපවය් වගාඩ ගුසු හ. රනතුමා ඇමතියන් 
රැස් කරො  ‘ වම් නුෙර වමවතක් ධනය අනිකකුට ඇති දැ’ යි 
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විචාවළ් ය. ‘නුත වද්ෙයන් ෙහන්සය’ යි ඇමතිවයෝ කීහ. එවස් 
නම්  ‘අන්නභාර වම් නුෙර දනසිටු වේො ’ යි කියා ඔහුට 
රනතුමා සිටු තනතුර දුන්වන් ය. ඔහු එතුන් පටන් වනාවයක් 
පින්කම් වකාට මරණින් මතු වදේවලාෙ උපන්වන් ය. 

 
(මවනෝරයපූරණී 105) 

 
යවමක් තමාවග් ආහාරය තමා අනුභෙ වනාවකාට  

නිතර අනුන්ට වදයි නම් එය මහා ගුණයකි. දුෂ්කර ෙුඩකි. 
මුළු ජිවිත කාලයටම එක් ෙරක් තමාවග් බත් පංගුෙ දීම වලාකු 
ෙුඩක් වනාවේ. එක බත් වේලක් දීම මහාවදයක් කවළ් ය 
කියා පුනා සත්කාර කරිිමට තනතුරු දිමට තරම් කරුණක් 
වනාවේ. සිටුතුමාවග් හා රනතුමාවග් සිත් අන්නභාරට පුනා 
සත්කාර කිරිමට තනතුරු දිමට තරම් කරුණක් වනාවේ. 
සිටුතුමාවග් හා රනතුමාවග් සිත් අන්නභාරයට පුනා සත්කාර 
කිරිමට තනතුරු දිමට නුමුවණ් නිවරෝධ සමාපත්තිවයන් නුගි 
සිට පවස් බුදුන් ෙහන්වස්ට පිණ්ඩපාතය පිරිනුමිවමන් ෙූ 
කුශාල බලය නිසාය. ඔහටු පිණ්ඩපාත ොනය ඉහාත්මවය් දී ම 
විපාක වදන කුශාලයක් ෙුවය් පවස් බුදුන් ෙහන්වස්වග් ගුණ 
සම්පත්තිය නිසාය. සාමානය පුද්ගලයන්ට එබදු පිණ්ඩපාතයන් 
දහස්ෙර දසදහස්ෙර දුන ද ඒොයින් ඉහාත්මවය් විපාකයක් 
වනාලුවේ. අන්නභාර හුර පවස් බුදුෙරුන්ට සුළු වද්ෙල් පුො 
මහත් මහත් සම්පත් ලුබු තෙත් වබෝවහෝ වදවනකුවග් කයා 
පුෙත් වබෞද්ධ සාහිතයවයහි දක්නට ලුවේ. 

 

රලාව්තු්රා බදුුනේරගේ දකේෂණිාර්හ  ාවරය  

අරහං යන පදවයන් විවශා්ෂ වකාට කියන වලේතුරා 
බුදුෙරුන්වග් දක්ෂිණාර්භ භාෙය, පවස් බුදුෙරුන්වග් බුද්ධ 
ශාරාෙකයන්වග් දක්ෂිණාර්භ භාෙයට වබාවහෝ උසස් ය. එය 
දක්ඛිවණයය යන ෙචනවයන් වනා කියා අරහං යි විවශා්ෂ 
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ෙචනයකින් කියන්වන් ඒ නිසා ය. ඒ අරහං ගුණය සාමානය 
මනුෂය දිෙය සම්පත් පමණක් වනාෙ පුනා සත්කාර කරනුෙන්ට 
වලාේතුරා බුදුබෙ පවස් බුදුබෙ අගරශාරාෙක බෙ මහා ශාරාෙක බෙ 
මහරහත් බෙ බුද්ධශාරාෙකයන් අතර ඒ ඒ කරුවණන් අගර බෙ 
යන වම්ො ද ලබා දිමට සමත් ය. 

 
වලාෙුතුරා බුදුබෙ ලුබිමට නම් ජිෙමාන වලාෙුතුරා 

බුදුවකවනකුට පුනා සත්කාර වකාට ජිෙමාන බුදු වකවනකුන් 
හමුවේම ඒ උත්තම තත්ත්ෙය පුතිය යුතු ය. බුදුන් 
පිරිනිවීවමන් පසු චචතයයන් සමිපවය් වහෝ වබෝධී සමිපවය් 
වහෝ බුද්ධ පරතිමා සමිපවය් වහෝ පරවතයකබුද්ධ බුද්ධ ශාරාෙකයන් 
හමුවේ වහෝ පතා බුදුබෙ වනා ලද හුකි ය. 

 
‘සවච ජිෙමානක බුද්ධස්වස’ෙ සන්තිවක පත්වයති 

පත්යනා සමිජ්ඣති, පරිේබුවත භගෙති වචතිය සත්තිවක ො 
වබාධිරුක්ඛමූවල් ො පටිමාය ො පච්වච්කබුද්ධ බුද්ධසාෙකානං 
ො සන්තිවක පත්යනා න සමිජ්ඣති.’ 

(බුද්ධෙංසට්ාකයා 75) 
 

චචතයදින්ට පුනා පෙත්ො වලාෙුතුරා බුදුබෙ පුතිම 
නිෂ්ඵලය යි ද වනා කිය යුතු ය. ඒ පින් ද වලාේතුරා බුදුබෙ 
ලුබිමට උපනි:ශාරාය වේ. ඉහත දැක්ෙු පාාවයන් දක්ෙන්වන් 
වලාේතුරා බුදුෙරුන් හමුවේ පරර්යනාෙක් නුතිෙ 
චචතයදිවයහි පුනා පෙත්ො කරන පරාර්යනාවෙන් ම බුදුබෙ 
වනාලද හුකි බෙ ය. ජිෙමාන වලාේතුරා බුදුවකවනකුන්ට 
පූනාෙක් වකාට බුදුබෙ පතා නියත විෙරණය ලබාගත් 
පින්ෙතාට ඔහු කරන සියලුම පින් වලාෙුතුරා බුදුබෙ ලුබිමට 
උපනි:ශාරාය වේ. 

 
සුවම්ධ පණ්ඩිතයන් ෙහන්වස් දීපංකර බුදුරනාණන් 

ෙහන්වස් ෙුඩම කරනු පිණිස මඩවගාවහාරුෙක වහෙ 
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තමන්වග් ශාරිරය ඒ දණ්ඩක් වකාට පුො ඒ බුදුරදුන් හමුවෙහි  
වලාෙුතුරා බුදුබෙ පුතුහ. වලාෙුතුරා බුදුවකවනකුන් හමුවේහි 
ෙුෙ ද බුදුබෙ  පතන සෑම වදනාටම පරර්යනාෙ සිදුෙන්වන් 
වනාවේ. එය සිදුෙන්වන් කරුණු අටක් සම්පුර්ණ ෙුෙවහාත් ය. 
සුවම්ධ පණ්ඩිතයන්ට  එො ඒ කරුණු අට සමපුර්ණෙ තිබුණ. 
එබුවින් එතුමාවග් ඒ පුනාෙ ඒකාන්තවයන්ම වලාෙුතුරා 
බුදුබෙ ලබා දිමට සමත් පිනක් විය. වලාෙුතුරා බුදුෙරවයෝ 
යමකු තමන් ෙහන්වස් ඉදිරිවය් බුදුබෙ පතා සිටියවහාත් ඔහුට 
එය සිදුෙන්වන් දැ යි අනාගතංශාඥානවයන් බලා ෙොරා ඉදින් 
සිදුෙන්වන් නම් ඒ බෙ පරකාශා කරන වස්ක. සුවම්ධ 
තාපසයන්වග් පරාර්යනාෙ සිදුෙන බෙ දුටු දිෙකුරු බුදුරනාණන් 
ෙහන්වස්:- 
 
‘පස්සය ඉමං තාපසං  - නටිලං උග්ගතාපනං   
අපරිවමවයය ඉවතා කප්වප - බුද්වධා වලාවක භවිස්සති’ 
 

(බු ෙංස)  
  
යනුවෙන් බුදුබෙ පතා සිටින වම් තෙුසා අනාගතවය්හි 

බුදුවකවනක් ෙන්වන්ය යි පරකාශා කළ වස්ක. වලාෙුතුරා 
බුදුවකවනකුන් විසින් එය පරකාශා කිරිමට, විෙරණ දිමය යි 
කියනු ලුවේ. වලාෙුතුරා බුදු වකවනකුවගන් විෙරණ ලුබු මතු 
ඒකාන්තවයන් බුදුෙන්නා ෙු උත්තම පුද්ගලවයෝ වබෝධිසත්ෙ 
නම් වෙති. වබෝධිසත්ෙ යන ෙචනය වත්රුම් කර ඇත්වත් 
වමවස් ය.  

 
‘වබාධිති ඤාණං, වබාධියා සත්වතා වබාධිසත්වතා, 

ඤාණා ො පඤ්ඤා ො පණ්ඩිවතා ති අත්වයා, පුරිමබුද්ධානං හ ි
පාදමුවල අභිනීහාරවතා පට්ාාය පණ්ඩිවතා’ ෙ වසා සත්වතා 
න අන්ධබාවලාති වබාධිසත්වතා, යතා ො උදකවතා 
උග්ගන්ත්ො ඨීතං පරිපාකගතං පදුමං සූරියරස්මි සම්ඵස්වස්න 
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අෙස්සං බුජ්ඣස්සතී ති බුජ්ඣනක පදුමන්ති ෙුච්චති, එෙං 
බුද්ධානං සන්තිවක් ඛයාකරණස්ස ලද්ධත්තා අෙස්සං 
අනන්තරාවයන පාරමිවයා පූවරත්ො බුජ්ඣස්සතීති බුජ්ඣනක 
සන්වතාති පි වබාධිසත්වතා.’   

 
(සංයුත්තනිකායට්ා කයා දු. භා. 16) 

 
වම් අටුො පාාවයන් කියවෙන්වන් ද වලාෙුතුරා 

බුදුවකවනකුන්වගන් නියත විෙරණය ලබා ඇති මතු 
ඒකාන්තවයන් වපරුම් පුරා බුදුෙන බෙ ලබන තුනුත්තා 
වබෝධිසත්ෙ නම් ෙන බෙ ය. වබෝධිසත්ත, වබෝසත් යන වම් 
අතයුත්තම නාමය සම්වබෝධියට පුමිණිවමහි නියත බෙක් 
නුති සාමානය පුද්ගලයකුට ආරෑඪ කිරීමත්, ඒ නම සාමනය 
පුද්ගලයන් විසින් තමාට ආරෑඪකර ගුනිමත් ඒ උත්තම 
නාමයත් කිලිටි කිරිමත් වනාවේ දැයි සිතා බුලිය යුතු ය.  

 
පවස් බුදුෙරුන් හමුවෙහි රහතුන් හමුවෙහි පරාර්යනා 

වකාට ද පවස් බුදුබෙ ලුබිය හුකි බෙ කියා තිවේ. අගරශාරාෙක 
මහා ශාරාෙක බෙ බුදු පවස්බුදු, රහතන් හමුවේ පරාර්යනා 
වනාකළද ජිවිත පරිතයගවයන් කරියා කිරිමය, බලෙත්  
ඕනෑකමය යන වම් වදක ඇති කල්හි ලුබිය හුකි බෙ කියා 
තිවේ. එවහත් අගරශාරාෙක මහාශාරාෙකයන්වග් චරිත කයා ෙලින් 
වපවනන්වන් උන්ෙහන්වස්ලා ද වලාේතුරා බුදුෙරුන්ට පුනා 
සත්කාර වකාට වලාේතුරා බුදුෙරුන් හමුවේ පරර්යනා වකාට ඒ 
තත්ත්ෙෙලට පුමිණි බෙ ය. 
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අගරාරාවරකයනේ වරහනේසරලේරගේ පරර්ථනාවර 

වමයින් ඒකාසංඛය කල්ප ලක්ෂයකට වපර සුරියුත් 
මහා වතරණුවෙෝ බරහ්මණ මහාසාර කුලවයහි උපන්හ. සරද 
යනු ඔහුවග් නම විය. මුගලන් මහා වතරණුවෙෝ ගෘහපති 
මහාසාර කුලවයහි උපන් හ. ඔහු සිරිෙඞ්ඪ නම් විය. ඔෙුන් 
වදවදනා බාලකාලවය් පටන් මිතුවරෝ ෙූහ. සරද මානෙක 
වතවම් පියාවග් ඇෙෑවමන් තමාට හිමි ෙූ මහා ධනස්කන්ධය 
පරිහරණය කරමින් සිටිනුවය් එක් දිනක් වමවස් සිතුවේ ය. 
‘මම වමවලාෙ පමණක් දනිමි, පරවලාෙ වනා දනිමි, උපන් 
සත්ෙයනට මරණය නියතය, එබුවින් මා පුවිදිෙ වමෝක්ෂය 
වසවිය යුතු ය  ‘ඉක්බිති ඔහු තමාවග් මිතුරා ෙන සිරිෙඞ්ඪ 
වකවළඹි වෙත වගාස් ‘මිතරය’ මම පුවිදිෙ වමෝක්ෂය 
වසායන්නට බලාවපාවරාත්තු වෙමි. ඔබට මා හා පුවිදි විය 
හුකිදැ’  යි ඇසී ය. මිතරය, මට නම් එය වනාකළ හුකිය. ඔබ 
පුවිදි ෙන්නය’  යි සිරිෙඞ්ඪ කී ය. එකල්හි සරද මානෙක 
වතවම් ‘නෑ - මිතුරන් ද කුදො වගන ඔෙුන් සමඟ පරවලාෙ 
ගිය වකවනකුන් නුත, තමා යමක් කළවහාත් එය තමාට 
වේය’  යි සිතා තමා අයත් සියලූ ධනය දුගි මගී යාචකාදීන්ට 
දන් දී පර්ෙතය සමිපයට වගාස් සෘෂි පරෙෘනයාවෙන් පුවිදිෙ 
භාෙනාවෙහි වයවදන්නට විය. ඔහු පුවිදි ෙූ බෙ ඇසු දුටු 
වබාවහෝ වදවනක් ද, ෙරින් ෙර එහි වගාස් ඔහුවග් 
ආචාර්යත්ෙවයන් පුවිදි ෙූහ. එවස් පුවිදි ෙූ ඔහුවග් ශාිෂය පිරිස 
සුත්තෑසතරදහසක් විය. සරද තාපස වතවම් භාෙනා වකාට 
පඤ්චාභිඥා අෂ්ටසමාපත්තීන් උපදො වගන සිය පිරිස ද 
කසිණ භාෙනාවෙහි වයදෙූවය් ය. සරද තාපසයන්වග් 
අනුශාාසනය පරිදි භාෙනාවෙහි වයදී ඒ සුමවදනාම ද 
පඤ්චාහිඥා අෂ්ටසමාපත්තීන් උපදො ගත්හ. 

 
එකල්හි අධනෝමදස්සි නම් ෙු බුදුන් ෙහන්වස් වලාෙ 

පහළ ෙූහ. උන්ෙහන්වස් ෙුඩ විසු නගරය චන්දෙති නම් විය. 
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යසවන්  නම් ක්ෂතරීවයෝ උන් ෙහන්වස්ට පිය ෙූහ. යධසෝ රා 
නම් වද්විය මෑණියන් ෙූො ය. කුඹුක්රැක  වබෝධිය විය. නිසහ 
ස්ථවිරධයෝය, අධනෝම ස්ථවිරධයෝය යන වදවදනාම 
අගරශාරාෙකවයෝ ෙූහ. වරැණ ස්ථවිරධයෝ උපස්යෘයක ෙූහ. 
සුන්දරා, සුමනා, යන ස්යවීරින් වදවදනා අගරශාරාවිකාවෙෝ ෙූහ. 
උන්ෙහන්වස්වග් ආයුෂ ෙර්ෂ  ලක්ෂයක් විය. උන්ෙහන්වස්වග් 
ශ්රී වද්හය අටපනස් රියනක් විය. උන්ෙහන්වස්වග් 
ශාරිරාවලෝකය වොවළවස් වයාදුනක් පුතිරිවය් ය. පිරිෙර 
භික්ෂුහු ලක්ෂයක් ෙූහ. 

 
එක් දෙසක් අවනෝමදස්සී යතාගතයන් ෙහන්වස් 

බලෙත් උදැසන කාලවය්  කුළුණු සමෙතින් නුගිට වලාෙ බලා 
ෙොරන වස්ක්, සරද තාපස දැක, ‘අද මා විසින් සරද තාපසයන් 
කරා යාවමන් මහත් ෙූ ධර්ම වද්ශානයක් ෙන්වන් ය. ඔහු ද 
අගසේ තනතුර පතන්වන් ය. ඔහුවග් යහළු සිරිෙඞ්ඪ වකවළඹි 
වදෙන අගසේ තනතුර පතන්වන් ය. වද්ශානාෙසානවයහි සරද 
තාපසවග් සුත්තෑසතරදහසක් ශාිෂයවයෝ අර්හත්ෙයට 
පුමිවණන්නාහ’.  යි ද දැක ෙොරා, මා විසින් එහි යා යුතුය යි 
තමන් ෙහන්වස්වග් පාසිෙුරු වගන අන් කිසිෙකු වනා අමතා 
එකලාෙ හුසිවරන සිංහරානයකු වමන් සරද තාපසවග් 
ශාිෂයයන් ඵලාඵල පිණිස ෙනයට ගිය අතර තමන් ෙහන්වස් 
බුදුවකවනකුන් බෙ සරද තාපසට දත හුකි ෙනු පිණිස 
අහසින් ෙුඩම වකාට ඔහු බලා සිටියදි අහසින් වපාවළාෙට 
බුස ෙොළ වස්ක.    

 
සරද තාපස වතවම් අහසින් බට අමුත්තාවග් අනුභාෙ 

හා රෑප වශාෝභාෙ දැක විස්මය පරාප්තෙ, බුදුරදුන් වදස බලා 
ලක්ෂණ ශාාස්තරය අනුෙ සිතනුවය් වමාහුවග් සිරුවරහි ඇති 
ලක්ෂණ ෙලින් යුත් තුනුත්තා ගිහිවගයි විසුවොත් සක්විති 
රනකු විය යුතු ය. පුවිදි ෙුෙවහාත් සියල්ල දැන බුදුවිය යුතු ය, 
වම් මහා පුරුෂයා ඒකාන්තවයන් බුදුවකවනකු විය යුතුය’ යි 
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සිතා ඉදිරියට වගාස් පසඟ පිහිටුො ෙුඳ ෙුඩ හිදිමට අසුණක් 
පනො දිණ. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් එහි ෙුඩ ෙුන් වස්ක. සරද 
තාපස ද සුදුසු අසුනක් වගන එකත්පවසක හිඳ ගත්වත් ය. 
එවකවනහි සුත්තෑසතරදහසක් තාපසවයෝ  ඕනාෙත් 
ඵලාඵලයන් වගන ආචාර්යෙරයා වෙත පුමිණිවයෝ ය. තෙුවසෝ 
බුදුන් ෙහන්වස් හා තමන් වග් ආචාරෙරයා හනු් අසුත් දැක 
‘ආචාර්යයන් ෙහන්ස, අපි වමවතක් කල් නුඔ ෙහන්වස්ට ෙුඩි 
වකවනකු වම් වලෝකවයහි නුතය’ යි සිතා සිටිවයමු. වම් 
පුරුෂයාවණෝ නුඔ ෙහන්වස්ට ෙුඩි උසස් වකවනකුවස් 
වපවනති’ යි කීහ. එකල්හි සරද තාපස ‘දරුෙනි, කුමක් 
කියන්වනහු ද? නුඔලා අබ ඇටයක් මහා වමරක් හා 
සසඳන්නට සිතන්නහු ය, සියල්ල දත් බුදුන් ෙහන්වස්ට මා 
උපමා වනා කරේ ය’ යි කීය. එකල්හි තෙුවසෝ ‘ඉදින් වම් 
පුරුෂයා සුළු වකවනකු නම් අප ආචාර්යවයෝ වමබඳු 
උපමාෙක් වනාකියන්නා හ. වම් පූරුෂයා ඒකාන්තවයන්ම 
උසස් වකවනකු විය යුතුය’ යි සුම වදනාම අවනෝමදස්සි 
බුදුන් ෙහන්වස්වග්  පා ෙුන්වදෝ ය. ඉක්බිති සරද තාපස 
වතවම් සිසුන් අමතා, ‘දරුෙනි , බුදුන් ෙහන්වස් ආහාර ෙළදන 
වේලාවෙහිම වමහි පුමිණි වස්ක. උන්ෙහන්වස්ට පිරිනුමිමට 
සුදුසු වබානුනක් අපට නුත. එවහත් අපට ඇති සුටියට අපි 
උන්ෙහන්වස්ට ආහාර පළිිගන්ෙමු. වතාප විස්න් වගවනන් ලද 
ඵලාඵල වගන්ො අත වසෝො ඒො තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
පාතරවයහි තුබි ය. තාපස වතවම් තමා විසින් පුන් ද වපරා 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පිළිගුන්විය. බුදුන් ෙහන්වස් ෙළො 
අෙසන් වකාට ෙුඩහුන් කල්හි සරද තාපස වතවම් සියළු 
අතෙුසියන් කුඳො වගන තයාගතන් ෙහන්වස් හා පිළිසඳර 
කයාවෙහි වයදිණ.   

 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘අගරශාරාෙක වදනම 

භික්ෂුසංඝයා ද සමඟ එත්ො’  යි සිතුහ. අගරශාරාෙකයන් 
ෙහන්වස් වදනම ශාාස්තෲන් ෙහන්වස්වග් සිත දැන ලක්ෂයක් 
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රහතුන් සමඟ පුමිණ තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ එකත් 
පවසක සිටිය හ. එකල්හි සරද තාපස වගෝලයන් අමතා 
‘දරුෙනි, බුදුන් ෙහන්වස් ෙුඩ සිටින අසුන ද මිටි ය. වම් 
ශාරාමණයන් ෙහන්වස්ලා ෙුඩ සිටිමට ආසන ද නුත. වතාප 
විසින් අද මහත් ෙූ වබෞද්ධ සත්කාරයක් කළ යුතු ය. ඒ සදහා 
ෙර්ණගන්ධවයන් යුක්ත ෙන නා නා පුෂ්පයන් පර්ෙත 
පාදවයන් වගන එේ’ ය කීය. සෘඬිමත්  ෙු තෙුවසෝ 
එවකවනහිම වබාවහෝ මල් වගනෙුත් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
සඳහා වයාදුනක් උස මලසුනක් පුනෙූහ. වසසු භික්ෂුන්ට 
සුදුසු අසුක් පුනෙූහ. නෙක භික්ෂුන්ට පුනෙූ අසුන් ද ඉසුබක් 
(බඔ තිස්පහක්) පමණ විය. ඉක්බිති සරද තාපස යතාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙුඳ ‘ස්ොමීනි, අපට දිර්ඝ කාලයක් හිත සුප පිණිස 
වම් අසුවනහි ෙුඩ සිටින වස්ක් ො’ යි ආරාධනා කවළ්ය. 
බුදුන් ෙහන්වස් අසුන් ගත් පසු අගරශාරාෙක ෙහන්වස්ලා ඇතුළු 
භික්ෂුන් තම තමන්ට පුමිණි අසුන් ෙල ෙුඩ හුන්හ. සරද 
තාපස නානාෙර්ණ පුෂ්පයන්වගන් සුදි මහත් ෙූ ඡතරයක් වගන 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට අල්ලාවගන සිටිවය් ය. 

 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘තාපසයන්ට වම් 

සත්කාරය මහත් ඵල වේො’ යි නිවරෝධ සමාපත්තියට සමෙන් 
වස්ක. ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් සමාපත්තියට සමෙත් බෙ දැන 
අගරශාරාෙකයන් ඇතුළු සකල භික්ෂුහු ද සමෙතට සමෙන්හ. 
සරද   තාපසයන්වග් වගෝලවයෝ භික්ෂාචාර කාලය පුමිණි 
කල්හි ෙනමුල් ඵලයන් ෙළො ඉතිරි කාලවය් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ෙුඳ වගන සිටිති. සරඳ තාපස ආහාර ෙුළදිම ද 
වනා වකාට කුඩය අල්ලාගත් ෙනම සතිය මුළුල්වලහි පරිති 
සුෙවයන් ම විසුවය් ය. 

 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සතියකින් පසු නිවරෝධ 

සාමාපත්තිවයන් නුගිට තමන් ෙහන්වස්වග් දකුණූ පස ෙුඩ 
හුන් අගරශාරාෙක නිසහ වතරුන් ෙහන්වස් අමතා තාපස 
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ෙරුන්ට පුෂ්පාසනානුවමෝදනෙ කරන්න’ ය යි ෙඳාළ වස්ක. 
නිසහ වතරුන් ෙහන්වස් ශාරාෙක පාරමීඥානවයහි සිට 
තාපසෙරුන් දහම් වදසූහ. උන්ෙහන්වස්වග් වද්ශානාෙසනවයහි 
ද්විතීය ශාරාෙක අධනෝමා වතරුන් ෙහන්වස්ට දහම් වද්සිමට 
ෙොළ වස්ක. උන්ෙහන්වස් ද තරිපිටක බුද්ධ ධර්මය වමවනහි 
වකාට දහම් වදසුහ. අගසේ වදනමවග් වද්ශානවයන් එක් 
තෙුවස්කුටද ධර්මාභිසමය වනා වීය. ඉක්බිති තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අපරිමාන බුද්ධ විෂවයහි සිට දහම් වදසිමය පටන් 
ගත්හ. ඒ වද්ශානවයන් සරඳ තාපසයන් හුර සිේසුත්තෑදහසක් 
තෙුවසෝ සේ වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණියාහූ ය. 
ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් , ‘මහවණනි, එේ’ යි කියා ශ්රී 
හස්තය දිගු කළ වස්ක. එවකවනහි තෙුසන්වග් වකස් රෑෙුල් 
අතුරු දහන් විය. අෂ්ටපරිෂ්කාරය ශාරිරවයහි ඉවේම බිහිටිවය් 
ය. ඔෙුන්වග් පරධානයාෙූ සරද තාපස තුමා ඉතිරි විය. එතුමාට 
ධර්මය අෙවබෝධ වනා වීය. 

  
 සරද තාපසයන්ට ෙනාහි බුදුරදුන්ට වදෙන අසුවනහි 

හිඳ ශාරාෙක පාරමී ඥානවය් පිහිටා දහම් වදසු අගරශාරාෙකයන් 
ෙහන්වස්වග් ධර්මය අසන්නට ලද වේලාවෙහි පටන් ‘අවහෝ 
මටද අනාගතවය් යම්කිසි බුදුවකවනකුන්වග් සස්නක වම් 
ශාරාෙකයා විසින් ලබා ඇති තනතුර ලද වහාත් මුනෙ’  යන 
හිත ඇති විය. ඔහුට කල්පනා නිසාම තයාගතයන් ෙහන්වස් 
වද්ශාණය කළ ධර්මය මුනවින් වත්රුම් වගන මඟ ඵල 
ලබන්නට වනා පිළිෙන් විය. 

 
තමාවග් ශාිෂය පිරිස රහත්ෙ බුදුසස්වනහි පුවිද්ද ලබා 

ගත් පසු සරද තාපස තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ ’ ස්ොමීනි, 
නුඹ ෙහන්වස්ට සමිප අසුවනහි ෙුඩ සිට දහම් වදසු භික්ෂුන් 
ෙහන්වස් නුඹ ෙහන්වස්වග් සස්වනහි කෙවරක් වෙත් දැ’ යි 
විචාවළ් ය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘ශාරාෙක 
පාරමීඥානවයහි වකළ පුමිණ සිටින්නා ෙූ වෂෝඩශා පරඥාෙන් 
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පරතිවේධ තර සිටින්නා ෙූ  මා විසින් පෙත්ෙන ලද ධර්ම චකරය 
නුෙත පෙත්ෙන්නාෙූ ඒ භික්ෂු වතවම් මාවග් ශාාසනවයහි 
අගරශාරාෙක නම් ෙන්වන් ය’ යි ෙොළ වස්ක. සරද තාපස වතවම් 
‘ස්ොමීනි, සතියක් මුළුල්වලහි නුඹ ෙහන්වස්ට පුෂ්ප ඡතරයක ්
දැරිවමන් කළ සත්කාරවයන් මම ශාකරත්ෙයක් වහෝ බරහ්මත්ෙයක් 
වනා පතමි. ඒ පිවනන් මමද අනාගතවයහි වම් 
නිසභස්යවිරයන් ෙහන්වස් වමන් එක් බුදු වකවනකුන්වග් 
ශාාසනවයහි අගරශාරාෙක වෙම්ො’ යි පරාර්යනා කවළ් ය. 

 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘වමාහුවග් පරාර්යනය 

සිදුෙන්වන් දැ’ යි අනාගතයට නුෙණ යො බලා සිදුෙනු දැක 
සරද තාපස අමතා , ‘පින්ෙත, වමයින් ඒකාසංඛ්ය කල්ප 
ලක්ෂයකින් ධගෞ ම නම් බුදු වකවනක් වලාෙ පහළ ෙන්නාහ. 
ඒ බුදුන්වග් සස්වනහි ඔබ ධර්ම වස්නාපති ශාාරිපුතර නම් 
අගරශාරාෙකයා  ෙන්වනහිය’ යි ෙොළ වස්ක. එො ඒ අනෙමදර්ශාී 
සමයක්සම්බුද්ධයන් ෙහන්වස්ට සත්කාර වකාට අගසේ තනතුර 
පුතු සරද තාපස ඒ බුදුරදුන්වග් අරහං ගුණානුභාෙය නිසා 
පරාර්යනාෙ ද සිදුවිම් ෙශාවයන් අගරශාරාෙක විය. 

 
සරද තාපස වතවම් තමා අගසේ  ලබන වගෞතම 

බු ශාාසනවය් වදෙන ශාරාෙක තනතුර තමාවග් යහළුො ෙන 
සිරිෙඞ්ඪ වකවළඹීයා ලො පරාර්යනා කරනු කුමුත්වත් ඔහ ු
වෙත ගිවය් ය. සිරිෙඞ්ඪ, ‘වබාවහෝ කලකින් ආර්යයන් 
ෙහන්වස් පුමිණියහ’ යි ආසනයක හිඳුො වතවම් ද 
නීොසනවයක හිඳ ‘ස්ොමිනි, අද නුඹ ෙහන්වස්වග් 
අතෙුසිවයෝ වනා වපවනති’ යි කීය. ‘එවස්ය යහළුෙ, අවප් 
අසපුෙට අනෙමදර්ශාි සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් පුමිණියහ. අපි 
උන්ෙහන්වස් අපට දහම් වදසූ වස්ක, වද්ශානාෙසානවයහි 
මාවග් ශාිෂයවයෝ රහත්ෙ උන්ෙහන්වස් වෙත පුවිදි ෙූහ’ යි කීය. 
‘ස්ොමිනි, එවස් නම් නුඹ ෙහන්වස් ඒ බුදුරදුන් වෙත පුවිදි 
වනා ෙූවය් මන්දැ’ යි සිරිෙඞ්ඪ කීය. ‘යහළුෙ, මම ඒ බුදුන් 
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ෙහන්වස්වග් අගරශාරාෙක ෙූ නිසභ වතරුන් ෙහන්වස් දැක 
අනාගතවයහි වලාෙ පහළ ෙන වගෞතම නම් බුදුරදුන්වග් 
සස්වනහි අග සේ තනතුර පුතුවෙමි, ඔබ ද ඒ බුදු සස්වනහි 
වදෙන සේ තනතුර පතනු මුනෙ’ යි සරද තාපස කීය. 

 
සිරිෙඞ්ඪ වකවළඹි එයට කුමති වි සරද තාපසයන්වග් 

උපවදස් පරිදි තමාවග් නිෙස ඉදිරිවය් අටකිරියක් පමණ 
භූමිභාගයක් සමතලා කරො ෙුලි ඉස්ො ලදපස්මල් ඉස්ො 
නිලූපුල් මල් පියුස්ස අති මඩුෙක් කරො අසුන් පනො මහත් 
සත්කාරයත් පිළියල වකාට බුදුන් ෙහන්වස් ෙුඩමො වදන 
පරිදි සරද තාපසතුමාට කීය. තාපසවතවම් ඔහුවග් ඉල්ලීම 
පරිදි බුදුපාවමාක් මහසඟන ඔහුවග් නිෙසට ෙුඩම කරවීය. 
සිරිෙඞ්ඪ පුනෙූ අසුන් ෙල බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ඇතුළු මහ 
සඟන ෙඩා හිඳුො පරණීත වභෝනන ෙළදො අෙසානවය් දී 
ෙටිනා ෙස්තර ද පුො තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ ස්ොමිනි, 
මාවග් වම් උත්සහය සුළු වදයක් වනාේය, එබුවින් මට 
සතියක්ම වමවස් අනුකම්පා කරන වස්ක්ො’ යි දැයි කවළ්ය. 

 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් ආරාධනාෙ ඉෙසා 

ෙොළවස්ක. ඔහු සත්දිනක් මහදන් දී අෙසානවය් අනෙමදර්ශාී 
සම්බුද්ධයන් ෙහන්වස් ෙුඳ ඇඳිලි බුඳ සිට ‘ස්ොමිනි, මාවග් 
යහළු සරද තාපසතුමා යම් බුදුවකවනකුන්වග් අගසේ බෙ 
පුති ද මම වම්  කුශාලවයන් ඒ බුදුරදුන්වග් ද්විතීය අගරශාරාෙක 
වෙම්ො’ යි පුතිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් අනාගත බලා 
ඔහුවග් පරාර්යනාෙ සිදුෙන  බෙ දැන  ‘නුඹ වමයින් ඒකාසංඛ්ය 
කල්ප ලක්ෂයකින් මතු බුදුෙන වගෞතම නම් සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස්වග් ද්විතීයාගරශාරාෙක ෙන්වනහිය’ යි ෙොළ වස්ක. 
වහවතවම් එවස් අනෙමදර්ශාී බුදුරදුන් ඉදිරිවය් කළ 
පරාර්ධනාවෙන් වමාග්ගල්ලාන නම් ද්විතීයාගරශාරාෙක විය.  

 
(මවනාරය පුර්ණි 84) 
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අප බුදුරනානාණන් ෙහන්වස්වග් සසුවනහි ඒ ඒ 
කරුවණන් අගරස්යානය ලුබු අගසේ වදනමවගන් අනයෙූ 
සකල ස්යවිර ස්යවීරිහූද, උපාසක උපාසිකාවෙෝ ද, වමයින් 
කල්ප ලක්ෂයකට වපර වලාෙ පහළ ෙූ පදුමුත්තර බුදුරනාණන් 
ෙහන්වස්ට පූනා සත්කාර වකාට ඒ තනතුරු ෙලට පුමිණි 
බුේ ඔෙුන්වග් චරිත කයාෙලින් වපවන්. ඒ චරිත කයා ෙලින් 
අප බුදුරදුන්වග් තෘතීය ශාරාෙක මහකසුප් වතරුන් ෙහන්වස්වග් 
කයාෙ ඉතා විචිතර ෙූ ද ආශා්චර්යයද්භූත කරුණු ෙලින් යුක්ත ෙූ 
ද කයාවෙකි. එය වමවස්ය. 

 

මහා කාායප සේථවිරයනේ චරිත්ය 

වමයින් කල්ප ලක්ෂයකට වපර පදුමුත්තර 
බුදුරනාරානන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළ වී හංසෙතී නම් නගරය 
උපනි:ශාරාය වකාට ෙුඩ වෙවසන කල්හි ඒ නගරවයහි 
අසුවකෝටීයක් ධනය ඇති වේවද්හ නම් වකළඹිවයක් ෙුසය 
කවළ් ය. 

 
දිනක් වහ වතවම් සිල් සමාදන් වී සුෙඳ මල් ආදිය 

වගන විහාරයට වගාස් බුදුරදුන් ෙුඳ පුො එකත් පවසක ොඩි 
විය. 

 
එවකවනහි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘එ දග්ගං හික්ඛධව 

මම සාවකානං භික්ඛුනං  ු වාදනං යදිදං නිසධභා’  යි ඒ 
බුදුසස්වනහි තෘතීය ශාරාෙක මහානිසභ වතරුන් ෙහන්වස් 
ධුතොදීන් අතරින් අගර ස්යානවයහි තබා ෙොළ වස්ක. 

 
උපාසක වතවම් එය අසා ඉතා පරසන්නෙ 

ධර්මවද්ශානාෙසානවය් නනයා නුගිට ගිය කල්හි පියුමතුරා 
බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ෙුඳ හිමියනි, වහට දින මාවග් ශාික්ෂාෙ 
ඉෙසා ෙොරන වස්ක්ො’ යි සුළ කවළ් ය. 
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‘උපාසකය, භික්ඛුසංඝයා වබාවහෝ වෙත’ යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. ‘ස්ොමිනි, භික්ෂුන් ෙහන්වස්ලා 
වකාපමණ ෙන්නාහූ ද? ‘උපාසකය, සුටඅටදහසක් ය’ යි 
ෙොළවස්ක. ‘ස්ොමිනි, එක් සාමවණ්ර නමකුදු විහාරවයහි ඉතිරි 
වනාවකාට සුමවදනා ෙහන්වස් සමඟ මාවග් ශාික්ෂාෙ 
පිළිගන්ො වස්ක්ො’ යි උපාසක කීය. ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් 
ඉෙසා ෙොළ වස්ක. වේවද්හ උපාසක වතවම් තමාවග් 
ආරාධනාෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් පිළිගත් බෙ දැන වගට 
වගාස් මහා ොනයක් පිළියල වකාට වදෙන දිනවයහි 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට කාලය සුලකර යුෙූවය් ය. 

 
තයාගතයන් ෙහන්වස් මහත්ෙූ බික්සඟන හා ඔහුවග් 

නිෙසට ෙුඩ ෙොරා පනෙන ලද අස්වනහි ෙුඩ සිටි වස්ක. 
බික්සඟන ද ෙුඩ සිටි වස්ක. උපාසක ද බුදුරදුන් සමිපවයහි 
හුන්වන් ය. 

 
ඒ අතර මහානිසඟ වතරුන් ෙහන්වස් පි ු පිණිස 

හුසිවරන්නාහු ඒ විදියට පුමිණිය හ. උපාසක වතවම් 
උන්ෙහන්වස් දැක නුගිට වගාස් වතරුන් ෙහන්වස් ෙුඳ 
‘ස්ොමිනි, ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් වමහි ෙුඩ සිටිති. නුඹ 
ෙහන්වස් ද වම් වගට ෙඩිනු මුනෙ’ යි කීය. ‘උපාසක, 
වනාෙටවන් ය’ යි වතරුන් ෙහන්වස් කීහ. එකල්හි උපාසක 
වතවම් වතරුන්ෙහන්වස්වග් පාතරය පිණ්ඩපාතවයන් පුරො 
වගන වගාස් පිළිගුන්වී ය. ඉක්බිති උපාසකතුමා වගට පිවිස 
බුදුරදුන් සමිපවයහි හිඳ ‘ස්ොමිනි, මහාසගභ වතරුන් 
ෙහන්වස් ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් වමහි ෙුඩ සිටිතියි  කිෙ ද වම් 
වගට පිවිවසන්නට වනා කුමති ෙූහ. ස්ොමිනි, කිවමක් ද? ඒ 
වතරුන් ෙහන්වස් නුඹ ෙහන්වස්ට ද ෙුඩි ගුණ ඇත්වතෝ දැ’ යි 
විචාවළ් ය. 
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බුදුෙරුන්ට ගුණමසුරුබෙක් නුත. උන්ෙහන්වස් 
ගුණුතියන්වග් ගුණ වනා අඩු වකාට පෙසන්නාහ. එකල්හි 
බුදුන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, ‘එවස්ය උපාසක, අපි ෙනාහි 
භික්ෂාෙ බලාවපාවරාත්තුවෙන් අනුන්වග් වගෙල හිඳින්වනමු. 
ඒ භික්ෂුෙ එවස් වනා හිඳින්වන් ය. අපි ගරාමාන්ත 
වස්නාසනයන්හි වෙවසමුය, ඒ මහණ ආරණයවයහි ම 

වෙවසන්වන්ය, අපි පියැසි යට වෙවසන්නමුය, ඒ මහණ 

අෙකාශවයහි ම වෙවසන්වන්ය’ යි උන්ෙහන්වස් වග් ගුණ  
වනා අඩු වකාට ෙොල වස්ක. 

 
මහානිසභ වතරුන් ෙහන්වස්වග් ගුණවයහි පුහුදී සිටි 

උපාසකතුමා තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ෙචනය අසා ෙඩාත් 
පුහුදී ‘මට අන් සුපතක් කුමටද? මමද අනාගතවයහි එක් 
බුදුසස්නක ධුතොදීන්වගන් අගරවෙමි’ යි සිතා නුෙතත් බුදුන් 
ෙහන්වස්ට අරාධනා වකාට සත් දිනක්ම මහදන් දී සත්ෙන 
දිනවයහි බුදුපාවමාක් මහසඟනට තුන්සිෙුරු ද පුො ශාෘස්තෘන් 
ෙහන්වස්වග් පාමුල ෙුදවහෙ ‘ස්ොමිනි, සත්දිනක් දන්දුන් මම 
ඒ පිවන්න් අන් දිෙයසම්පත්තියක් වහෝ ශාකර - බරහ්ම 
සම්පත්තියක් වහෝ වනා පතමි. මවග් වම් පුණයකර්මය 
අනාගතවය් එක් බුදු වකවනකුන් වග් ශාාසනවයහි මහානිසහ 
ස්යවිරයන් ෙහන්වස් විසින් පත් තුනට පුමිණීමට වහ්තු 
වෙො’  ය ිපුතී ය. 

 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘වම් උපාසක මහත් 

තනතුරක් පතයි, ඔහුවග් ඒ පුතුම මුදුන් පත් ෙන්වන් වදෝ’ යි 
අනාගතය බලා ෙොරනවස්ක් සිද්ධ ෙන බෙ දැක, උපාසක ඔබ 
අගනා තනතුරක් පුතුවයහි ය. අනාගතවයහි කල්ප 
අසංඛයකින් වගෞතම නමි බුදු වකවනක් පහළ ෙන්වන් ය. ඔබ 
මහාකාශායප යන නමින් ඒ බුදුරදුන්වග් තෘතීය ශාරාෙකයා 
ෙන්වන් ය’ යි ෙඳාල වස්ක. එය අසා උපාසකවතවම් 
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බුදුරදුන්වග් පරකාශානයක් වනාෙරදින බුවින් කල්පලක්ෂයකින් 
ලුවබන තනතුර ගුන වසට ලුවබන වදයක් ගුන වස් 
පරිතියට පුමිණිවය් ය. වහතම ඉන් පසුෙ ද ොනාදී වබාවහෝ 
පින්කම්වකාට මරණින් පසු වදේවලාෙ උපන. 

 
අරහං ගුණවයන් යුත් පදුමුත්තර බුදුරදුන්ට 

පුනාසත්කාර කිරීවම් පිවනන් වහවතවම් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් 
වදේමිනිස් වදගතිවයහි අවන්කපරකාර සුප සම්පත් ලබා, 
වමයින් අනුඑක්ෙන කප විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්ධස් වලාෙ 
පහළෙ බන්ධුමතී නගරය උපනි:ශාරාය වකාට ෙුඩ වෙවසන 
කල්හි වදේවලාවින් චයුතෙ එක් පිරිහුණු බමුණු වගයක 
උපන්වන් ය. 

 
එකල්හි විපස්සී බුදුන්ෙහන්වස් සත් ෙසරකට ෙර 

බුගින් ධර්ම වද්ශානා පෙත් ෙන වස්ක. දහම් වදසන දිනය ළං 
ෙන කල්හි වදවිවයෝ ඒ බෙ දඹදිෙ මුළුල්වල්හි පතළ කරති. ඒ 
ආරංචිය පුතිවරත්ම දහම් ඇසිමට යාම සඳහා මිනිසුන් අතර 
ඉමහත් කළබලයක් ඇතිවෙයි. ඒ ආරංචිය බරහ්මණයාට ඇසිණ. 
ඔහු ඉතා දුප්පවතකි. ඔහුට හුදිමට තිබුවණ් එක් ෙස්තරයක් 
පමවණකි. ඒ නිසා ඔහටු ඒක ාටක බරහ්මණය යි ද කියති. 
ඔහුවග් බිරියට හුදිමට තිබුවණ් ද එකම ෙස්තරයකි. වම් 
වදවදනාටම වපරවිමට එක් ෙස්තරයක් තිබුණ. එබුවින් ඔෙුන් 
වදවදනාට එකෙර පිටත යා වනා හුකි විය. බමණුා පිටත යන 
කල්හි බුමිණිය වගයි රඳො ඒ ෙස්තරවයන් කය ෙසා වගන 
යයි. බුමිණිය යන කල්හි බමුණා වගයි රුවඳයි.  

 
ධර්මවද්ශානා දිනය පුමිණි කල්හි බමුණා භාර්යාෙට 

කයා වකාට ‘වසාදුර, තී දහම් ඇසිමට යන්වන් රාතරිවය් දී ද 
නුතවහාත් දොවලහි දැ’ යි කී ය. ‘හිමියනි, ස්තරීන්ට රාතරීවයහි 
යාම දුෂ්කරය. මම දෙල් යමි ය’ යි බමුණා වගදර නෙතා  ඕ 
වතාවමෝ ඒ ෙස්තරය වපාරො උපාසිකාෙන් හා එක්ෙ දහම් 
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ඇසුමට ගියා ය. ඇය දහම් අසා පුමිණි කල්හි රාතරී කාලවය් 
බමුණා ඒ ෙස්තරවයන් උඩුකය ෙසා දහම් ඇසිමට ගිවය් ය. 

 
එසමවයහි විපස්සි බුදුරනාණන් ෙහන්වස් මහ පිරිස 

මුද අලංකෘත ධර්මාසන මතුවයහි ෙුඩ හිඳ අතිමධුර ෙු 
බරහ්මස්ෙරවයන් අසනුෙන්වග් කන්හි මී වහලන්නාක් වමන් 
මිහිරි වකාට දහම් වදසන වස්ක. පිරිස් වකළෙර හිඳ දහම් 
ඇසුො ෙු ඒකශාාටක බරහ්මණට පරයම යාමවය්දීම ඉමහත් 
පරිතියක් ඇති විම. 

 
ඔහුට තමා වපාරො සිටින ෙස්තරය හකුළා තයාගතයන් 

ෙහන්වස්ට පුදන්නට සිත් විය. එවකවනහිම ඔහුට දහසක් 
ආදිනෙ දක්ෙමින් මසුරු බෙ උපණ.’  අප වදවදනාටම පිටතට 
යන්නට ඇති වම් ෙස්තරය දුන්වහාත් අපට වගයිම සිටින්නට 
වෙති’  යි ඔහු එය වනාපුදන්නට තීරණය කර ගත්වත් ය. 
මධයම යාවම් දී ද ඔහුට ශාරිරය පො පිණායන බලෙත් පරිතිය 
උපණ. එවහත් ඔහුට ෙස්තරය වනාදිය හුකි විය. වපර වස්ම 
දීවමන් ෙන වනාවයක් අමාරුකම් ගුන සිතා වනාවදන්නට 
සිතා ගත්වත් ය. පශා්චිම යාමවය් දී ඔහුට මහත් ෙූ පරිතිය 
උපණ. ‘පසු කුමක් ෙුෙත් වම් අතයුත්තම ධර්මවයන් මා 
පිනෙන මුන්ෙහන්වස්ට වම් ෙස්තරය පුදමි’ යි ෙස්තරය හකුළා 
ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් පාමුල තුබීය. ඔහුට එයින් ෙඩාත් පරිතිය 
ඇති විය. ඒ පරිතිවයන් අත්වපාළසන් දීණ. ‘මා දිනුො! මා 
දිනුො!!! ’ යි ඔහුවග් මුවින් මහ හඩින් ඉවේම කයිවිණ. 

 
බන් ුම රනතුමා ද එහි දහම් අසමින් සිටිවය් ය. රනුන්ට 

මා දිනුො යන හ  බිය සුක ඇති කරන්වනක. එය ඔෙුන්ට 
අපරිය හඩකි. එබුවින් රනතුමා ‘ඔහු කුමක් කියන්වන් දැ’ යි 
විමසිමට පුරුෂයකු යුවිය. ඒ පුර්ෂයා වගාස් ඇසු කල්හි, 
ඒකශාාටක බරහ්මණ කියනුවය් ‘අනයවයෝ කඩු දුනු ආදිය වගන 
යුධ වකාට පරවස්නාෙන් දිනාගන්නාහ, එය ආශා්චයයයක් 
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වනාවේ, මම ෙනාහි පස්වසන් එන කුළුවගානකු වපාල්ලකින් 
ගසා එලො දමන්නාක් වමන් මසුරු සිත මුඩ, වපාරො සිටි 
සළුො දශාබලධාරින් ෙහන්වස්ට පිදුවෙමිය, මම ඒ මසුරුකම 
දිනිමි’ යි කීය.   

 
පුරුෂ වතවම් රනතුමාට ඒ කරුණ දැන්වීය. එකල්හී 

රනතුමා ‘තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පූනාෙක් කළ යුතු බෙ අපට 
වනා වත්රුවණ්ය, බමණුාට ඒ බෙ ෙුටහුවණ්ය’ යි සතුටු වී 
ඔහුට සළු යුෙලක් යුවීය බරහ්මණ එය පිළිවගන ‘වම් රනු 
කලින් තුෂ්ණීම්භුතෙ සිටි මට කිසිෙක් වනාදි බුදුරදුන්වග් ගුණ 
කී නිසා මට ෙස්තර දුන්වන් ය. බුදුන්වග් ගුණ කී නිසා මට වම් 
ෙස්තර දුන්වන් ය. බුදුන්වග් ගුණ කීම නිසා ලද වම් ෙස්තර මට 
කුමට ද? වම්ොත් බුදුනටම පුදමි’ යි ඒ ෙස්තර වනෝඩුෙද 
බුදුන්වග් පාමුල තුබිය.   

 
රනතුමා ‘බරහ්මණයා කුමක් කවළ් දැයි ’ විචාරා ඒ ෙස්තර 

ද ඔහු බුදුනට පිදුවේ ය යි අසා  නුෙතත් බමුණාට සළු 
වදකක් යුවීය. ඒොද ඔහු බුදුනට පිදුවේ ය. ඒ බෙ අසා රනු 
නුෙත ඔහුට සළු සතරක් යුවි ය. ඒොද ඔහු බුදුනට පිදුවේ ය. 
යෙන ෙස්තර බමුණා විසින් බුදුරදුන්ට පුදත් පුදත්ම රනු ද ඔහුට 
වදගුණ වදගුණ වකාට ෙස්තර යුවීය. රනතුමා ෙසුතර වදතිස 
දක්ො යුෙු කල්හි බරහ්මණ වතවම් ‘වමවස් ෙස්තර පිදිම ෙුඩි 
ෙුඩි වකාට ගුනිමක් ෙුනිය’ යි තමාට හා බුමිණියට සළු 
වදකක් ඉතිරි කර වගන තිසක් බුදුන්ට පිදුවේ ය. එතුන් පටන් 
ඒකාශාාටක බමුණු බුදුරදුන් හා විශා්ොසිකවයක් විය. 

 
දිනක් ඒකාශා්ටක බරහ්මණ ශාීතකාලවය් බුදුරදුන්වගන් 

දහම් අසනු දැක, රනු තමා වපාරො සිටි ලක්ෂයක් ෙටිනා 
කම්බිලිය වපාරො වගන දහම් අසන්නය’ යි කීය. බරහ්මණ 
වතවම් ‘වම් ෙටනා කම්බිලිය මාවග් වම් කුණුකය ෙසනොට 
ෙඩා වමයත් බුදුරදුන්ටම පිදීම යහපතු’යි සිතා ගඳ වකළිවයහි 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් සුතවපන ඇඳමත වියනක් වකාට තබා 
ගිවය් ය. 

 
එක් දෙසක්  රනු විහාරයට වගාස් ගඳවකළිය තුළ 

බුදුරදුන් සමිපවයහි හිඳවගන සිටිවය් ය. තයාගත ශාරිරවයන් 
නික්වමන ෂට්ෙර්ණ රශා්මින් ෙුදි ඒ කම්බිලිය අතිශායින් 
බුබවලමින් තිබිණ. රනු කම්බිලිය දැක හුඳින ‘ස්ොමිනි, වම් 
අපවග් ය, අප විසින් වමය ඒකශාාටක බරහ්මණයාට තෑගි කරන 
ලද්වද් ය’ යි කීය. ‘මහරන, ඔබ විසින් වම් කම්බිලිවයන් 
බරහ්මණයා පුදන ලද්වද් ය, බරාහ්මණයා විසින් එය අපට පුදනු 
ලද්වද් ය’ යි ෙොළහ. 

 
එකල්හි රනු ‘වම් බරහ්මණයා යුතුකම් දන්වන් ය, අපි 

ඔහු වමන් යුතුකම් වනා දනිමුය’ යි ඔහු වකවරහි පුහුදී 
මනුෂයයන්ට පරවයෝනන සුම වදයකින්ම අට බුගින් වගන 
ඔහුට සබ්බට්ඨක නම් ොනයක් දී පුවරෝහිත තනතුර ද දුන්වන් 
ය.  

 
කලින් කිසිෙකුවග් සුළකිල්ලට භානනය වනාවි සිටි ඒ 

දුප්පත් බමුණා හට වමතරම් සුළකිලි කරන්නට රනුට සිත 
ෙුවය් අරහං ගුණධයන් යුත් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙස්තර 
පුනා කිරිවම් කුශාල බලවයනි. එබදු ගුණ නුති අනිකකුට ෙස්තර 
සහසක් ෙස්තර දසදහසක් දුන්ද එබදු විපාකයන් වනා 
ලුවබන්වන් ය.  

 
මහත් සම්පත්තියට පුමිණියා ෙූ බරහ්මණ වතවම් සිේ 

සුටක් සලාක බත් පිහිටෙුා දිනපතා දන් දී තෙත් වනාවයකුත් 
පින්කම් ද වකාට ආයු වකළෙර නුෙත ද වදේවලාෙ උපන්වන් 
ය. 
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සසර සුරිසරන්නා ෙූ ඒකශාාටක බරාහ්මණ වතවම් වම් 
කල්පවයහි වකෝණාගමණ - කාශායප යන වදබුදු ෙරයන් 
ෙහන්වස්ට අතර කාලවය් බරණුස් නුෙර කුල වගයක 
උපන්වන් ය. ඔහු එක් දිනක් ෙනවයහි ඇවිදිනා වේවලහි 
ගංවතරක සිෙුරක් කරමින් සිටි පවස් බුදුවකවනකුන් නුොෙකට 
වරදි මඳ වීවමන් හකුලා තබන්නට සුරවසනු දැක, ‘ස්ොමිනි, 
සිෙුර හකුළන්වන් කුමක් නිසා දැ’ යි අසා නුොෙකට වරදි මදි 
වීම නිසා බෙ දැන තමා වපාරො සිටි උතුරු සළුෙ උන් 
ෙහන්වස්ට පුො ‘වම් පිවනන් උපනුපන් භාෙවයහි මට 
කිසිෙකින් අඩුෙක් වනා වේො’ යි පුතීය. 

 
එදින ඔහුවග් නිෙවස් ඔහුවග් බිරිය හා නුණිය 

ඔෙුවනාෙුන්  වකෝලාහල කරමින් ඉන්නා අතර ඒ පවස් බුදුන් 
ෙහන්වස් ඔහුවග් නිෙස සමීපයට පි ු සිඟා ෙුඩි වස්ක. 
එකල්හි නුවගණිිිය පවස් බුදුන් ෙහන්වස්ට පිණ්ඩපාතය 
පිරිනමා ‘වම් නපුරු ගුහුණියවගන් වයාදුන් සියයකින් 
දුරුවේො’ යි පුතීය. 

 
ඔහුවග් බිරිය මිදුවල් සිට නුවගණියවග් පරාර්යනාෙ 

අසා ‘මුවග් පිණ්ඩපාතය වම් ශාරාමණයාට ෙළදන්නට වනා 
වදමි’ යි සිතා පවස්- බුදුන් ෙහන්වස් අතින් පාතරය වගන 
පිණ්ඩපාතය විසි කර දමා පාතරයට මඩ පුරො පවස් බුදුන්ට 
දුන්නා ය. අනිත් තුනුත්තී, එය දැක ‘වමෝඩිය, ෙුෙමනා නම් 
මට බනින්න, ගසන්න, වමෙුනි උත්තමයන් ෙහන්වස් 
වකවනකුවග් පාතරයට බත් විසි වකාට මඩ දමා දීම යුතු 
නුතු’ යි කීොය. 

 
එකල්හි ඔහුවග් භාර්යාෙට නුෙණ පහළ විය. ඕ 

පවස්බුදුන් ෙහන්වස් අතින් පාතරය වගන මඩ ඉෙත් වකාට 
වසාො පිරිසිදු වකාට  සුෙඳ සුණු උලා සුෙඳ වකාට එහි චතු 
මධුර පුරො මතුවයහි පයිුම් ගුේ ෙන් ගිවතල් ලා ඔප ගන්ො 
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පවස් බුදුන් ෙහන්වස්ට පුනා වකාට ‘වම් පිණ්ඩපාතය වස් ම 
උපනුපන් තුන මාවග් ශාරිරය ද අවලෝකෙත් වේො’  යි 
පාර්යනා කළා ය ඒ අඹුසුමි වදවදනා ඉන් පසු ද දිවි ඇති 
තාක් පින් වකාට වදෙුවලාෙ උපන්වනෝය. 

 
උපාසක වතවම් කසුප් බුදුරදුන්වග් කාලවයහි බරණුස් 

නුෙර අසු වකලක් ධනය ඇති සිටුෙරවයකුට පුත්ෙ 
උපන්වන්ය. ඔහුවග් බිරියද ඒ කාලවය් එෙුනිම සිටුවගයක 
උපන්වන්ය. ෙුඩිවිය පුමිණ කල්හි  ඕ ඒ සිටුපුතරයාට බිරියක් 
ෙශාවයන් වගනන ලද්දී ය. ඇයට එවතක් විපාක නුදුන් 
පවස්බුදුන්වග් පාතරයට මඩ දැමු පාපය විපාක වදන්නට විය. 
සුමියාවග් වගට ගිය සුටිවය්ම ඇවග් ශාරිරවයන් පරණ 
ෙුසිකිළියක වමන් දුගඳ නික්වමන්නට විය. සිටු වගය, ෙුස්ම 
ඉෙත් කළ ෙුසිකිළියක් වමන් ගඳ ගසන්නට විය. ‘වම් ගඳ 
වකායිෙුන් එන්වන්දැ’ යි ඇසු සිටුපුතරයා හට වම් අලූත් 
මනාලියවග් ගඳය’  ය කී කල්හී ඔහු මනාලිය ආ යානවයන් ම 
ආපසු යුවීය. ඇය නුෙත නුෙතත් ස්ොමිෙරුන්ට පො වදන 
ලදුෙ සත් තුනකින් ඒ ගඳ නිසා ආපසු එෙන ලද්දී ය. සිය 
නිෙවස් ඉන්නා කල්හි ඇයවග් ඒ දුගඳ නුත. 

 

පරිනනේ පවර රගවීම  

එසමවයහි කාශායප දශාබලධාරීන් ෙහන්වස් පිරිනිෙුණු 
වස්ක. උන්ෙහන්වස්වග් ධාතූන් සඳහා රන් ගවඩාලින් 
චචතයක් කරන්නට පටන් ගත්හ. එකල්හි සිටුදු ‘සත් 
තුනකින්ම ආපසු එෙන ලද මාවග් ජිවිතවයන් කෙර 
පරවයානනයක් දැ’  යි සිතා තමාවග් ආභරණ සියල්ලම උණු 
කරො ගවඩාල් කුටයක් කරෙුොය. ඒ රන්ගවඩාලය දිගින් 
රියනක් හා පළලින් වියතක් පමණ ද විය. ඝන සතරගුලක් 
විය.  ඕ ඒ රන්ගවඩාලය හා හිරියල් මවනෝසීල බොම ද 
මාවනල් මල් මිටි අටක් ද වගන චචතය කරන තුනට ගියා 
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ය. ඒ වේලාෙ එක් ගවඩාල් වපලක් බුඳ අෙසන් කිරීමට එක් 
ගවඩාල් කුටයක් මදි වී සිටි වෙලාෙ විය. සිටු දුෙ එහි වගාස් ’ 
වම් ගවඩාලය චචතයහි තබා බඳින්න යයි චචතයය 
බඳින්නාට කීො ය. මුණීයනි, ඔබ ආවය් වහාඳ වෙලාෙකය. 
අප සිටිවය් වම් ගවඩාල් වපල සම්පුර්ණ කිරීමට ගවඩාලයක් 
නුතිවිය. ඔබ අතින්ම ඔය ගවඩාලය වමහි තබන්නය’ යි සෑය 
බඳින්නා කීය. ඕ එහි වගාස් බොම වයාො ගවඩාලය එහි තබා 
එය මත මාවනල් මල් පුිුො ෙුඳ ‘වම් පිවනන් උපනුපන් 
නාතිවය් මාවග් කයින් සඳුන් මල් සුෙඳත් මුවෙන් මාවනල් මල් 
සුෙඳත් සුෙදත් විහිවද්ො’යි පුතුොය.  

 
එවකවනහිම ඇය පළමුෙර වගන ගිය සිටු පුතරයාහට 

ඇය සිහි විය. නගරවයහි නුකුත් වකලියක් ආරම්භ කරන 
ලද්වද් ය. සිටු පුතරයා ‘එකල තමාට වගන ආ සිටුදු වකාහිදැ’ යි 
යි වස්ෙකයන්වගන් විචාවළ්ය. ‘ඇවග් වගයිම ඇතය’ යි 
වස්ෙකවයෝ කීහ. නුකත් කරීඩාෙ සඳහා ඇය නුෙත ද වගන 
එේ’ යයි සිටුපුතරයා කීය. ඔෙුන් ඇය වෙත වගාස් ෙුඳ සිටි 
කල්හි ‘කුමට ආෙහු දැ’ යි ඕ විචාළා ය. වස්ෙකවයා ඒ පුෙත 
ඇයට දැන්ෙුහ. ‘ දරුවෙනි, මාවග ආභරණ සියල්ල  චචතයට 
පුනා කවළමි. දැන් මට පුළඳ යාමට ආභරණ නුතුය’ ඕ යි 
කීොය. වස්ෙකවයා ඒ බෙ සිටුපුතරයාට දැන්ෙුහ. එකල්හි 
සිටුපුතරයා ‘පළඳනා ලුබිය හුකිය. ඇය වගන එන්නය’ යි 
කීය. ඔෙුහු කුමරිය කුඳො වගන ආහ. ඇය පුමිණී ෙහාම මුළු 
වගයිම සඳුන් සුෙඳ හා මාවනල් මල් සුෙඳ පුතිවරන්නට විය. 
සිටුපුතරයා පුදුම වී ‘වපර වමහි පුමිණි කල තිවග් සිරුවරන් 
කුණුගඳ විහිදුවන්ය. දැන් තිවග් කයින් සඳුන් සුෙඳ 
නික්වමන්වන් ය, මුවින් මාවනල් මල් සුෙඳ විහිවදන්වන් ය, 
වම් ආශා්චර්යයය කිවමක් දැ’ යි ඇසීය.  ඕ සිදු ෙු සියල්ල 
සිටුපුතරයාට කීොය. 
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සිටුපුත් වම් බුදු සස්න චනයර්යාණිකයයි පුහුදී 
වයාදුනක් පමණ ෙු ස්ෙර්ණ චචතයය ෙස්තරවයන් ෙසා එහි 
තුනින් තුන රියනක් පමණ වනළුම් මල් ෙලින් සුරසුවේ ය. 
ඔෙුහු ආයු වකළෙර නුෙත ද වදෙුවලාෙ උපන්හ. 

 
සිටුපත් වදෙු වලාවෙන් චුතෙ නුෙත බරණුස් නුෙුරට 

වයාදුනක් දුරින් පිහිටි ගමක ඇමති පෙුලක උපන්වන්ය. සිටු දූ 
වදෙුවලාවින් චුතෙ රන පෙුවලහි වදටු දුෙෙ උපන්නීය. ඔෙුන් 
ෙුඩිවිය පුමිණි කල්හි කුමරුවග් ගවමහි නුකත් වකළියක් 
ඇරඹිණ. වහවතවම් නුකත් වකළියට සුවරවසනු සඳහා 
මෙවගන් සළුෙක් ඉල්ලීය. ඈ වසෝො පිරිසිදු කළ ෙස්තරයක් 
දුන්නාහ. ‘එය දළය’ යි කියා කුමරු පරතික්වෂ්ප කවළ්ය. 
ඉක්බිති මේ අනික් සළුෙක් දුන්නීය. එයද පරතික්වෂ්ප කවළ්ය. 
ඉක්බිති අනිකක් දුන්නීය. කුමරු එයද පරතික්වෂ්ප කවළ්ය.  
එකල්හි මෙු ‘දරුෙ  වම්ොට ෙඩා සියුම් ෙස්තර ලුබීවම් පිනක් 
අපට නුත ය’ යි කීො ය. මුණිවයනි, එවස් නම් මම ලුවබන 
තුනකට වයමි’  යි කුමරු කීය. ‘දරුෙ මම නුඔට අදම 
බරණුස් නුෙර රනකම ලුවබනොට කුමුත්වතමි’  යි මෙු 
කීො ය. ‘කීොට වමාහු වකාහි යන්වන් ද? අතන වමතුන 
ඇවිද වකාහිෙත් සිට වමහි එනු ඇතු’ යි මෙ සිතුොය.   

  
ඇමති පුත් අතීත කුශාලවය් වමවහයීවමන් සිය නිෙසින් 

නික්ම බරණුස් නුෙරට වගාස් රන උයවන් මඟුල් ගල් 
පුෙරුෙට වී හිස  ෙසා වපාරො නිො ගත්වත් ය. එය බරණුස් 
රනු කළුරිය කළ සත්ෙන දිනය විය. අමාතයයවයෝ රනුවග් 
අෙසාන කෘතයය සිදු වකාට රන මිදුවල්හි රැස්ෙ ‘අප රනුට 
ඇත්වත් එක් දුෙක් පමණය, පුතරයකු නුත, රනකු නුතිෙ 
රානයය පුෙුත්වීම දුෂ්කරය, ඒ නිසා වකවනකු රන කමට 
පත්විය යුතුය, රන ෙන්වන් කෙුරුන් දැ’ යි සාකච්ඡා කළහ. 
එකල්හි පුවරෝහිත බමුණු ‘රනකමට වකවනකු වත්රීමට කල් 
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වනා යුවිය යුතු ය. එයට පිනුතිවයකු වසායනු පිණිස 
ඵුස්සරථය යෙමු’ යයි කයී. සෑම වදන එයට එකඟ ෙුහ. 

  
ඉක්බිති ඔෙුහු රනුවග් මංගල රයවයහි ශා්වච්තච්නතරය 

සහිත පඤ්ෙ රාන භාණ්ඩ තබො, කුමදුෙන් අසුන් සිෙුවදනකුන් 
එහි වයාදො රයයට යන්නට හුර පිටුපසින් තූර්යයනාද 
පුෙුත්ෙුහ. රයය නුවගනහිර වොරටුවෙන් නික්ම මගුල් උයන 
වදසට ගමන් කරන්නට විය. ඇතුම්හු ‘පුරුද්ද අනුෙ අශා්ෙවයෝ 
උයන වදසට යති ය’ කියා නෙත්තන්නට කයා කළහ. 
පුවරෝහිත බමුණූ එයට ඉඩ නුදුන්වන්ය. රයය උයනට වගාස් 
කුමරු පරදක්ෂිණා වකාට නුගීමට පිළිවයලෙ සිට ගත. 
පුවරෝහිත වත්වම් කුමරු වග් පතුල් විෙෘතකර බලා ‘වම් 
වත්වම් දඔදිෙ පමණක් වනාෙ සතරමහාද්වීපයට ෙුෙද රනකමට 
සුදුසුය’ යි කියා නුෙත නුෙත ද වතෙරක් තූර්යයොදනය 
කරවී ය. කුමරු මුහුණු විෙෘත වකාට බලා මහ පිරිස දැක, 
‘කුමට වමහි අෙු දැ’ යි ඇසීය. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, ඔබ 
ෙහන්වස්ට රානයය පුමිණිවය්ය’ යි පුවරෝහිත කීය. ‘රනතුමා 
වකාහිදැ’ යි කුමරු ඇසීය ‘සිවිරනතුමා ස්ෙර්ගස්ය විය.’ යි 
පුවරාහිත කීය. ‘වකාපමණ කල් ගතවී දැ’ යි කුමරු ඇසීය. 
‘සත්දිනුකු’ යි පුවරෝහිත කීය. ‘රනුට දූ පුතුන් නුදැ’යි 
විචාවළ්ය.’ වද්ෙයන් ෙහන්ස, දුෙක් පමණක් ඇතු’ ය යි කීය. 
‘එවස් නම් රනය කරමි’ යි කුමරු කීය. 

 

පරසේබදුුනට උත්ුරු සළුවර පදිීරම් විපාකය මත්ුවීම  

එකල්හි ඒ උයනහිම අභිවෂ්ක මණ්ඩපයක් වකාට 
රානකුමාරිය සර්ොලංකාරවයන් සරසා එහි පමණුුො කුමරුන් 
රනවයන් අභිවෂ්ක වකවළ්ය. අභිවෂ්කවයන් පසු කුමරුට 
හුදීමට ලක්ෂයක් ෙටිනා සළුෙක් එළෙුහ. එකල්හි කුමරු  ‘වම් 
කුමක්දැ’ යි ඇසීය. වද්ෙයන් ෙහන්ස, හුඳීමට සළුවෙකු’ කීහ. 
‘වම් සළුෙ දළසළුක් වනාවේ ද? වමයට සියුම් සළුෙක් 
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නුත්වත් දැ’ යි කුමරු ඇසීය. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, මිනිස්වලාෙ 
නම් වමයට ෙුඩි සියුම් සළු නුතු’ යි කීහ. ‘නුඔලාවග් රනු 
පිනුතිවයකු වනාවෙති යි සිතිමි, රන් වකණ්ඩියට පුන් 
වගවනේ. ෙස්තර ලබන්වනමි’ යි කුමරු කීය. එන් වකණ්ඩියට 
පුන් කුමරුට පිළිගුන්ෙූහ. කුමරු මුෙ වසෝො අත් වසෝො අතින් 
පුන් වගන නුවගනහිර දිගට ඉස්වස්ය. එකිවණහිම ඝන 
වපාවළාෙ බිඳ වගන කප්රුක් අටක් පුන නුංවග් ය. දකුණු 
බස්නාහිර උතුරුදිග්ෙලට ද පුන් ඉස්වස් ය. ඒ දිසාෙල ද අට 
බුගින් කප්රුක් පුන නුංවග් ය. ඉක්බිති ඔහු එක් දිය සළුෙක් 
හුඳ එකක් වපාරො මින් පසු  ‘නන්ද රනුවග් රානයවයහි නූල් 
කටිනා ස්තරීහු නූල් වනා කටිත්ො  යි වබර හසුරුෙේ’ ය කියා 
වස්සත් නංො අලංකාරවයන් සුරසී ඇතු පිටින් නුෙරට වගාස් 
රනවගට පිවිස මහත් සම්පත්තියකින් විසුවේ ය. ඒ පවස් 
බුදුනට උතුරු සළුෙ පිදීවම් විපාකය ය. 

  
නන්ද රනතුමා මහා සම්පත්තිවයන් ෙුනවඹන කල්හි 

එක් දිනක් වද්විය සම්පත් ෙළඳමින්ම කල් යෙන එතුමා ගුන 
කණගාටු ෙන ආකාරයක් දැක්ෙුොය. ‘වද්විවයනි වම් 
කිවමක්දැයි’ රනු ඇසු කල්හි වද්විය ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, 
අතීතවයහි පින් කළ නිසා දැන් ඔබවග් සම්පත්තිය ඉතා මහත් 
ය. ඔබ ෙහන්වස් අනාගතය පිණිස කිසි පින්කමක් වනා 
කරන්නාහු ’ යි කීොය. එකල්හි රනතුමා ‘වද්වියනි, කාහට දන් 
වදමි ද සිල්ෙත්හු නුතුයි කීය. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස වම් දඹදිෙ 
රහතුන්වග් හිස් නුත. නුඹ ෙහන්වස් ොනය පිළිවයල කරනු 
මුනවි. මම රහතුන් ෙහන්වස් වසායා වදමි’ යි වද්විය කීො ය. 
පසු දින රනතුමා පරාචීනද්ොරවයහි දන් පිළිවයළ කරවී ය. 
වද්විය උදෑසන සිල් ඉටා පරසාදවය් උඩුමහල් තලවයහි 
නුවගනහිර දිගට හිස ලා බිම දිගා වී නමස්කාර වකාට වම් 
දිසාවෙහි රහතුන් ෙහන්වස් වෙවසන වස්ක් නම් වසට වමහි 
ෙුඩ ෙොරා අපවග් භික්ෂාෙ පිළිගන්නා වස්ක්ො’  යි ආරාධනා 
කළා ය. එදිග රහතන් ෙහන්වස් වනා ෙුහ. පිළිවයළ කළ 
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සත්කාර දුගියන්ට හා යාචකයන්ට දුන්හ .පසු දින දකුණු 
වොරටුවෙහි දන් පිළිවයළ වකාට එවස් කළාය. එදින රහත් හ ු
වනා පුමිණියහ. වතෙන දිනවය් බස්නාහිර වොරටුවෙහි දන් 
පිළිවයළ කර ආරාධනා කළා ය. රහත්හු වනාපුමිණියහ. 
සිෙුෙන දිනවයහි උතුරු වොරටුවෙහි දන් පිළිවයල කර 
ආරාධනා කළ කල්හි හමිාලවයහි වෙවසන පදුමෙතී වද්වියවග් 
දරුෙන් ෙන පන්සියයක් පවස් බුදුෙරුන්වග් ෙුඩිමහලූ 
මහාපදුම පවස් බුදුන් ෙහන්වස්ට එය දැනී සවහෝදර පවස් 
බුදුෙරුන් අමතා  ‘නන්ද රනු ඔබ සුමවදනා ෙහන්වස්ට 
ආරාධනා කරන්වන් ය. ඔහුවග් ආරාධනාෙ ඉෙසන්න’ය යි 
ෙොළහ. උන්ෙහන්වස්ලා ආරාධනාෙ ඉෙසා පසු දින අවනෝතත් 
විවලහි මුෙ වසෝො අහසින් ෙුඩම වකාට උත්තරද්ොරය 
සමීපවය්දී වපාවළාෙට බුස ෙොළහ. මිනිසුන් රනු වෙත වගාස්  
‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, පනස්ියයක් පවස්බුදුෙරු ෙුඩම කළහ’ යි 
රනුට කීහ.      

  
රනතුමා වද්විය සමඟ එහි වගාස් ෙුඳ පවස්බුදුෙරුන් 

පරසාදයට ෙුඩම කරො උන්ෙහන්වස්ලාට දන් දී අෙසානවයහි 
තමන් ජීෙත් ෙන තාක් එහිම ෙුඩ වෙන වලස 
පවස්බුදුෙරුන්ට ආරාධනා වකාට උන් ෙහන්වස්ලා ආරාධනාෙ 
පිළිගත් කල්හි උයවනහි උන්ෙහන්වස්ලාට ොසස්යාන 
පිළිවයල කරො පවස් බුදුෙරුන් එහි ොසය කරෙුහ. 

  
රනයුෙල දිනපතා පවස්බුදුෙරුන්ට උපස්යාන කළහ. 

දීර්ඝකාලයක් ගත වීවමන් පසු ඒ රනුවග් රටහි පරතයන්ත 
නනපදයක කුළඹිමක් ඇති විය. රනතුමාට එය සන්සිඳෙන්නට 
යන්නට සිදු විය. රනතුමා ඒ බෙ වද්වියට දන්ො අපරමාදෙ 
පවස් බුදුෙරුන්ට උපස්යාන කරන වලස වලස අෙොද වකාට 
එහි ගිවය්ය. 

  



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

51 
Non-commertial Distribution  

 
 

පරසේ බදුුවරරුනේ පරිිනවිීම 

රනතුමා ගිය තුන් පටන් වද්විය පවස් බුදුෙරුන්ට සිරිත් 
පරිදි උපස්යාන කළා ය. එතුමා පරතයන්තය සන්සිඳො වපරළා 
පුමිණිමට කලින් පවස්බුදුෙරුන්වග් ආයු වගවිණ. මහාපදුප 
පවස් බුදුන් ෙහන්වස් රාතරීයක් මුළුල්වල්හි ධයානසුඛවයන් 
කල්යො අරුවණෝද්ගමනවය් දී සක්මන වකළෙර වහ්ත්තු ෙන 
ලෑල්ලට වහ්ත්තු වී සිට වගනම පිරිනිවියහ. වසසු පවස්බුදුෙරු 
ද එදින ඒ වේලාවෙහි පරිිනිවියාහූ ය. 

 
වද්විය පසුදින පවස් බුදුෙරුන් ෙළදන තුන වගාම 

ගාො මල්විසිරුො සුෙඳ දුම් දී දන් පිළවියල කරො 
උන්ෙහන්වස්ලාවග් පුමිණිම බලාවපාවරාත්තුවෙන් සිටියා ය. 
පවස් බුදුහු වනාපුමිණියා ය. වබාවහෝ වේලා බලා සිට ද 
පවස් බුදුෙරුන් වනා පුමිවණන කල්හි ‘ආර්යයන් ෙහන්වස්ලා 
යම් කිසි අපහසුතාෙයක් වී ඇති දැ යි බලා වගන එෙ’යි කියා 
පුරුෂයකු යුවිය. ඔහු වගාස් මහාපදුම පවස්බුදුන් ෙහන්වස් 
වෙවසන පන්සවලහි වොර හුර බලා උන්ෙහන්වස් එහි 
වනාදැක සක්මවණහි බුලු කල්හි වහ්ත්තු වී සිටිනු දැක 
සමිපයට වගාස් ‘ස්ොමිනි, රන වගදරට ෙුඩමවීමට කාලය’ යි 
කීවය් ය. පවස්බුදුන්  ෙහන්වස්වගන් පිළිතුරන් වනා ලත් 
කල්හි නිො සිටිති යි සිතා උන්ෙහන්වස් වග් පිටිපතුල අතගෑවේ 
ය. පිටිපතුල සිසිල්ෙ තදෙ තුබුවණන් පිරිනිවි බෙ දැන වදෙන 
පවස් බුදුන් ෙහන්වස් වෙත ගිවය් ය. උන්ෙහන්වස් ද පිරිනිවි 
බෙ දැන තුන්ෙන පවස්බුදුන් ෙහන්වස් වෙත ගිවය් ය. වමවස් 
වගාස් බලා සුමවදනා ෙහන්වස්ම පිරිනිවි ඇතිබෙ දැන ෙහා 
රන වගට වගාස් ඒ බෙ වද්වියට දැන්වී ය. වද්විය හ මින් 
නුෙරුන් හා එහි වගාස් පවස් බුදුෙරුන්වග් සිරුරු අොහන 
කරො ධාතුන් වගන් චචතයක් කරවී ය. 
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රජු  පුවිදිවිම 

රනතුමා පසල්දනේෙ සන්සිඳො වපරලා එනුවය් වපර 
ගමන් කළ වද්වියවගන් පවස්බුදුෙරුන්වග් සුෙදුක් විචාවළ් ය. 
‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, පවස්බුදුෙරවයෝ පිරිනිෙන් පා ෙොළහ’ යි 
කීො ය. එකල්හි රනතුමා ‘වමතරම් පණ්ඩිත පවස්බුදුන් 
ෙහන්වස්ලාටත් මරණය පුමිණි කල්හි අපට ඉන් මිදිමක් 
වකායින් දැ’යි සිතා නුෙත නගරයට වනා වගාස්ම උයනට 
වගාස් වදටු පුතා වගන්ො ඔහුට රනය භාර වකාට වතවම් 
එහිම පුවිදි විය. ‘වද්විය ද වමාහු පුවිදි ෙු කල්හි මම කුමක් 
වකවරම් දැ’ යි සිතා  ඕ ද පුවිදි ෙුො ය. ඔෙුන් වදවදනා 
ධයාන භාෙනා වකාට ආයු වකළෙර බරහ්ම වලෝකවයහි 
උපන්වනෝ ය.  
 

නුවරත් මිනිසේ රලාවර ඉපදීම 

ඔෙුන් බරහ්ම වලෝකවය් වෙවසන කාලවය් වගෞතම 
බුදුරනාණන් ෙහන්වස් වලාෙ පහළෙ දම්සක් පෙත්ො කරමවයන් 
රනගහ නුෙරට ෙුඩ ෙොළ වස්ක. එකල්හි රනු බඹවලාවින් 
චයුතෙ මගධරට මහාතීර්ය නම් බරහ්මණ ගරාමවයහි උපන්වන් 
ය. ඔහු පිප්ඵලිමාණව නම් විය. වද්විය මදුරට සාගල නගරවය් 
වකෝසියවගාත්ත නම් බරහ්මණයාවග් අගවමවහසුන් කුස 
උපන්නා ය.  ඕ බද්දකාපිොනි නම් ෙූොය.   

 
පිප්ඵලිමානෙ විසි අෙුරුදු ෙයසටත් බද්දකාපිලානි 

වසාවලස් අෙුරුදු ෙයසටත් පුමිණි කල්හි පිප්ඵලීමාණෙවග් 
මාපිවයෝ ‘දරුෙ, දැන් ඔබ ෙුඩිවිය පුමිණ සිටින්වනහි ය, 
කුලපරම්පරාෙ ඉදිරියටත් පුෙුත්විය යුතු ය. ඔබට දැන් 
කුලකුමාරිකාෙක් සරණ කර දීමට කාලය පුමිණ ඇතු’යි කීය. 
පිප්ඵලිමාණෙ වතවම් ‘මෑණියනි, පියාවණනි, මට එබන්දක්  
වනාකියනු මුනෙ, මම ඔබ වදවදනා ජිෙත් ෙන තුරු ඔබ 
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වදපලට උපස්යාන කර ඉන් පසු පුවිදි  ෙන්වනමි’යි කීහ. 
ඔෙුහූ දින කිහිපයක් ඉක්ම ගිය පසු නුෙතද ඒ වයෝනනාෙ 
කළහ. ඔහු පරතික්වෂ්ප කවළ්ය. ඉන් පසු මෙ ඔහුට එය ගුන  
නිතර කියන්නට ෙූො ය. 

 
පිප්ඵලිමාණෙ වතවම් උපායකින් මෙුවගන් 

ගුලවෙන්නට සිතා රන්කරුෙන් ලො රන්කාසි දහසකින් 
වශාෝභන ස්තරී රෑපයක් කරො එය මුනවින් ඔප ලො ෙස්තර 
හඳො නානාලංකාරවයන් සරසො මෙු කුඳො ඇයට රන්රුෙ 
දක්ො ‘මුණියනි, වමබඳු කතක් ලද වහාත් වගයි වෙවසමි, 
වනා ලද වහාත් වනා වෙවසමි’යි කීය. 
 

බුමිණිය පණ්ඩිත බුවින් අපවග් පුතරයා වබාවහෝ පින් 
ඇතිවයක, වමාහු  හා එක්ෙ පින් කළ කතක් ද සිටිය හුකි ය, 
ඇති නම් ඈ වම් රන්රුෙ වස්ම වශාෝභන කාන්තාෙක් විය හුකි 
ය. ඇය වසවිය යුතුය’ යි සිතා බමුණන් අට වදවනකු කුඳො 
ඔෙුනට සංගරහ වකාට රන්රුෙ රයයක තබා වම් රෑපයට 
සමාන රෑ ඇති කාන්තාෙක් අපට සෑවහන පෙුලකට දුටුවහාත් 
එතුනට අත්තිකාරමයක් ෙශාවයන් වම් රෑපය දී එත්ො’ යි 
කියා කාන්තාෙක් වසවිමට බමුණන් පිටත් කර යුේො ය. 

 
‘බමුවණෝ වකාහි යම්වදෝ ’ යි සිතන්නාහු ‘මදු රට 

ලස්සන කතුන් උපදනා රවටක, අපි පළමු වකාට එහි යමු’යි 
සිතා එහි වගාස් සාගල පුරයට ඇතුළු ෙූහ. ඔෙුහු එහි දී වගන 
ගිය රන්රුෙ එක් නානවතාටක තබා සුඟවී බලා සිටියහ. 
එදෙස භද්රාකාපිලානීවග් කිරි මෙ ඇය නහො සරසා 
සිරියහන්ගුබ හිදුො වතාවමෝ නෑමට එන්නී රනිරුෙ දැක ‘භද්රා 
ය’  යි සිතා කිපි ‘වම් අවිනීත වකල්ල කුමට වමහි ඇවිත් 
ඉන්නී දැ’ යි තර්නනය  වකාට කන්මුලට අතුල්පහරක් දිණ. 
ඇවග් අත්ල කලූ ගලකට ගුසු කවලක වමන් පුපුරු ගුසුවේ 
ය.  ඕ පස්සට පුන ‘වම් රළු මහ වබල්ලක් ඇත්තියට 
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ස්ොමිදුෙ යි රැෙටුවණමි ය, මෑ අප ස්ොමිදුෙට ෙස්තර දිමටෙත් 
නුසුදුසුය’ යි කීො ය. එය ඇසු බමුවණෝ ඇය ෙටා සිට ‘තිවග් 
ස්ොමි දුෙ එවස් ම දැ’යි ඇසුවෙෝ ය. ‘මුවග් කිනම් ලස්සනක් ද 
මවග් ස්ොමිදුෙ මුයට ෙඩා සියගුණයකින් දහස් ගුණයකින් 
ලස්සනය, ඈ වොවළාස් රියන් කාමරයක සිටින්නී නම් එහි 
පහන් දැල්වීමක් ෙුෙමනා නුත’ය යි ඈ කීොය. ‘එවස් නම් අපි 
එහි යමු’ය යි රන්රුෙ රයවයහි තබා වගන ඇය හා වගාස් 
වකෝශාිය වගෝතර බරහ්මණයාවග් ගෘහද්ොරවයහි සිට තමන්වග් 
පුමිණිම දන්ො යුෙූහ.  

 
බරහ්මණයා ඔෙුන් පිළිවගන පිළිසඳර වකාට ‘වකාහි සිට 

අෙුදැ’යි විචාරා ‘මගධරට මාවතාට නම් ගම කපිල 
බරහ්මණයාවග් නිෙවසන් ය’ යි කී කල්හි ආ කරුණ විචාවළ් ය. 
ඔෙුහූ තමන් ආ කරුණ බමුණාට දැන්ෙූහ. එකල්හි බමුණා 
‘යහපත දරුෙනි, ඒ බරහ්මණ පෙුල අප හා සමාන නාති වගෝතර 
සම්පත් ඇති තුනක , දැරිය වදන්වනමි’ යි කියා ඔෙුන් වගන 
ගිය ප ුරු  පිළිගත්වත් ය. දැරියක් වසවිමට ගිය බමුවණෝ සුදුසු 
දැරියක් ලද බෙ කපිල බරහ්මණායාට දැන්ෙූහ. මාපිවයෝ දැරියක් 
ලද බෙ පිප්ඵලීමාණෙට දැන්ෙූහ.  

 
එකල්හි  පිප්ඵලි මාණෙක වතවම් ‘මම එබඳු දැරියක් 

වනාලබති යි සිතීමි. ලදුම්හ යි වමාහු කියති, වමය නෙතාලීමට 
ඒ දැරියට රහසින් හස්නක් යෙමි’ යි සිතා ‘භද්රාවෙනි, මාවග් 
බලාවපවරාත්තුෙ ගිහිෙ විසිමට වනාෙ පුවිදි වීමට ය. ඒ නිසා 
වමහි ඇවිත් අමාරුෙට පත් වනාවි තමාට සුදුසු සුමියකු ලබා 

ගන්න ය’යි රහසින් හසුනක් ලීවේ ය. භද්රා කමුරිය ද තමා 
සුමියකුට පාො වදන්නට යන බෙ අසා පපි්ඵලිමාණෙට 
රහසින් හසුනක් ලීො ය. එය ලීවේ ද එය පුවිදි ෙන 
බලාවපවරාත්තුවෙන් සිටින නිසා පිප්ඵලි මාණෙකහට අන් 
බිරියක් වසායාගත යුතු බෙ දැන්වීම සඳහා ය. ඔෙුන් 
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වදවදනාවග්ම හසුන් වස්ෙකයන් අත යුෙූහ. අතරමගදී එක් 
තුනකදී ඒ හසුන් වදකම ෙුඩි හිටියන්ට හසු විය. ඔෙුන් ඒො 
බලා ඉරා ොමා අන් හසුන් වදකක් පිළිවයල කර වදවදනාටම 
යුෙූහ. ෙුඩිහිටියන්වග් ෙුෙමනාෙ අනුෙ කුමුත්ත නුති ඔෙුන් 
වදවදනාවග් ම සමාගමය සිදු විය. 

 
එදින පිප්ඵලීද මල් දමක් වගාතො ගත්වත් ය. භද්රා ද 

මල් දමක් වගාතො ගත්තාය. රාතරී වභෝනනවයන් පසු 
සුතපීමට ගිය ඔෙුහු යහන මුද මල්දම් තබා ‘යවමකුවග් 
පුත්වත් මල් දම් මලානික ෙුෙවහාත් ඔහුට රාගසිත ඇති ෙූ 
බෙ දත යුතුය’ කියා එකිවනකාවග් කවයහි වනා ගුවටන වස් 
ඉතා පරිස්සවමන් නිදි වනා ලබා රාතරීය ගත කවළෝය. එක 
යහවනහි ඔෙුවනාෙුන් වනාගුටී ශායනය කරන්නා ෙු ඔෙුහු 
දෙල් කාලවය් ද ඔෙුවනාෙුන් මුහුණ බලා රාග සිතින් 
සිනාසීමකුදු වනා කරන්නා හ.  

 
ඔෙුහු මාපියන් ජිෙත්ෙනතාක් ධනපරිහරණවයන් ද 

වතාරෙ විසුහ. මාපියන් ඇෙෑවමන් ඔෙුනට එය කරන්නට සිදු 
විය. පිප්ඵල ිමාණෙකට සත් අසූවකෝටියක් ධනය හිමිෙ තිබිණි. 
ඔහුවග් කර්මාන්ත පරවද්ශාය වොවළාස් වයාදුනක් විය. ඔහුට 
යන්තර වයදු ෙුේ සුටක් විය, අනුරාධපුරය පමණ ඇති ගම් 
තුදුසක් විය. ඔහුට ඇත් ඇණි තුදුසක් ද, අස් ඇණි තුදුසක් ද, 
රිය ඇණි තුදුසක් ද ෙූහ.  

 
දිනක් ඔහු සරසන ලද රයයකට නුගී නනයා විසින් 

පිරිෙරන ලදුෙ කර්මාන්තයන් බලා ඇවිදින්වන් සීසෑ 
තුන්ෙලින් පණුෙන් මතුවකාට කාකාදීන් විසින් කනු දැක, 
‘වමාෙුහු කුමක් කත් දැ’ යි අසා ‘අර්යය, පණුෙන් කති’යි කී 
කල්හි ‘වමාෙුන් කරන වම් පෙ හිමිෙන්වන් කාට දැ’යි ඇසීය. 

‘අර්යයවයනී, ඒ පාපය හිමිෙන්වන් ඔබටය’ යි නනවයෝ කීහ. 
එකල්හි පිප්ඵලි මානෙක වතවම්  ‘වම් පාපය ෙන්වන් මට නම් 
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වම් ධනවයන් මට කෙර පරවයෝනනයක් ද? වම් සියල්ල භද්රාෙට 
දී පුවිදි ෙන්වනමි’ යි සිතා ගත්වත් ය.  

 
එදින භද්රා ද ඇතුළු මිදුවලහි තලසුළි තුනක් ෙනා 

කිරිමෙුන් හා සිටින්නී කෙුඩන් විසින් තල පණුෙන් කනු  දැක  
‘වමාෙුන් කුමක් කත් දැ’ යි අසා  ‘තල පණුෙන්  ය’ යි කී 
කල්හි  ‘වමහි පාපය ෙන්වන් කෙරකුට දැ’ යි ඇසිය. කිරිමෙුහු 
‘ඔබට ය’යි කිෙූය. ‘වමවතක් සතුන් කරන පාපය හිමිෙන්වන් 
මට නම් නාති දහසකිනුදු මට සංසාරවයන් වගාඩ  
නුවගන්නට වනා පිළිෙන්වන් ය, වම් ධන පරිහරණවයන් මට 
ඇති යහපතක් නුත. මට ෙුෙමනා සතර රියන් ෙස්තරයක් හා 
බත් නුළියකි. සුමියා පුමිණි කල්හි සියල්ල ඔහුට භාර දී 
පුවිදි ෙන්වනමි’ යි භද්රා සිතුො ය.   
 

 ද්රා හා පපිේඵලි මානවරක පුවිදිවීම 

මානෙක අෙුත් ස්නානය වකාට පරාසාදයට නුග මහඟු 
පලවඟහි හිඳ ගත්වත්ය. ඔහුට චකරෙර්ති රනුවග් වභෝනනය බඳු 
සුමිහිරි වබානුනක් එළෙුහ. වදවදනාම ආහාර වගන 
වස්ෙකයන් බුහුර ෙූ කල්හි විවේක ස්යානයක අසුන් ගත්හ. 
මානෙක වතවම් බිරිඳ අමතා ’ වසාඳුර, ඔබ වම් වගට එන 
කල්හි වකාවතක් ධනය වගන ආවෙහි දැ’ යි කයී. ‘හිමිවයනි, 
ගුල් පනස් පන් දහසකු’ යි භද්රා කිො ය.  ‘ඒ සියල්ලත් වම් 
වගයි ඇති සත් අසු වකෝටියක් ධනයත් සියළු ගම් බිමුත් 
ඔබටම පෙරමි’ යි මානෙ කීය. ‘ඔබ වකාහි යන්නට දැ’ යි භද්රා 
ඇසුො ය.’ මම පුවිදි ෙන්වනමි’ යි මානෙක කීය. එකල්හි භද්රා 
කියන්නී  ‘මමත් පුවිදි විවම් බලාවපාවරාත්තුවෙන් ඔබ 
පුමිවණන තුරු සිටිවයමි’ යි කීො ය. 

 
ඔෙුනට භෙතරය ගිනිගත් වගයක් වස් ෙුටහිණ. ඔේහු 

වෙළඳ සුලකින් කසාෙත් හා මුටිපාතර වගන්ො වගන 
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ඔෙුවනාෙුන්ම හිසවක් ඉෙත් කර වගන ‘වලෝකවයහි යම් රහත් 
වකවනක් වෙත්නම් අපවග් පුවිද්ද ඔෙුන් උවදසා ය’යි කහෙත් 
හුඳ වපාරො කවරහි පාතර එල්ො පරාසාදවයන් බුස ගිවයෝ ය. 
වගයි විසු කිසිවෙක් ඔෙුන් වනා හුදින  ගත්හ. ඔෙුන් බමුණු 
ගමින් නික්ම ොසකර්මකාර ගරාමද්ොර ෙලින් යන කල්හි එහි 

ෙුස්වසෝ හුඳින ගත්හ. ඔෙුන් හඩමින් පාමුල ෙුඳ ෙුටී ‘අප 
කුමට අනාය කවළෝ දැ’ යි කිෙූහ. ‘දරුෙනි, අපි භෙතරය ගිනිගත් 
වගයක් වස් වපනී පුවිදි විමු. වතාප එකිවනකා නිදහස් 
කරන්නට ගියවහාත් සියක් අෙුරුද්දක් ද මඳෙන්වන් ය. දැන් 
වතාපි ම වතාපවග් හිස් වසෝො වගන නිදහස් මිනිසුන් 
ෙශාවයන් ජිෙත් ෙෙු ’ ය යි කියා ඔෙුන් හඩද්දි ම තාපස යුෙළ 
නික්ම ගියහ.    

 
පිප්ඵලි මාණෙකහට පුවිදි වීවමන් පසු ෙයෙහාර වී 

ඇත්වත් කාශායප යන නාමය ය. මඟට පිළිපන් තාපසතුමා 
සිතනුවය්  ‘මා පසුපස මුළු දඹදිෙ පමණ ෙටිනා ස්තරීරත්නයක් 
එන්නී ය. වමවස් යන අප දන්නා සමහරුන්  ‘පුවිදිවිත් 
වමාහුනට වෙන් විය වනාහුකුයි සිතනු ඇත. පුවිදි වී වමාහු 
අකටයුත්තක් වකවරතියි අප වකවරහි සිත් දූෂයකර වගන 
ඇතමුන් අපායට ද යනු ඇත. එබුවින් මා විසින් මුය හුර යා 
යුතුය’ යි සිතී ය. 
 

අඹසුුමියනේ රවරනේවීම 

ස්යවිරතුමා යනුවය් වදමන්සලකට පුමිණ එහි 
නුෙතිණ. භද්රා ද පුමිණ ස්යවිරයන් ෙුඳ සිටියා ය. එකල්හි 
ස්යවිරතුමා කියනුවය් ‘වසාදුර, තී ෙුනි වශාෝභන ස්තරීයක් මා 
පස්වස් එනු දක්නා වබාවහෝ නනවයෝ ‘පුවිදි වීත් වමාෙුනට 
වෙන් විය වනාවහති’යි අප වකවරහි සිත් දූෂය කර වගන 
අපායට යන්නාහ. එබුවින් වම් වදමඟින් තී එක් මඟක් ගනුෙ, 
මම අනික් මඟ ගනිමි’ යි කීය. 
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එකල්හි භද්රා කාපිළානි කියන්නී ‘එවස් ය ආර්යයන් 
ෙහන්ස, මාගම පුවිද්දන්ට කිලූවටක, වමාෙුහු පුවිදිවීත් වෙන් 
වනාවෙති යි වොස් දකිති. නුඹ ෙහන්වස් එක් මඟක් ගනු 
මුනෙ, අප වෙන්වෙන්වනමු’ යි තුන්යලක් වතරුන් ෙහන්වස් 
පුදකුණු වකාට සතර තුනක පසඟ පිහිටුො ෙුඳ නුඟට 
ඇඳිලි බුඳ ‘කල්ප ලක්ෂයක් පුෙති මිතරසන්යෙය අද වකළෙර 
ෙන්වන් ය. ඔබ දකුවණන් ඉන්නා නාතිවය් ය. මම ෙමින් 
ඉන්නා නාතිවය් ය. එබුවින් නුඹ ෙහන්වස්ට  දකුණු මඟ සුදුසු 
ය. අපට ෙම් මඟ සුදුසුය’ යි කියා ෙම් මඟට පිළිපන්නීය. 
පින්ෙතුන් වදවදනා වෙන් වෙන කල්හි මහ වපාවළාෙ 
ගුගුරමින් කම්පා විය. අහස ගිගුරුවේ ය. සක්ෙළගල මහ හ  
නුංවී ය. 
 

බදුුරදුනේ රපර ගමනේ කිරිම 

මහා කාරුණික ෙු භගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස් 
වේළුෙන මහා විහාරවය් ගඳකිළිවයහි ෙුඩ වෙවසන වස්ක් 
වපාවළාෙ සුවලන හ  ඇසී කෙරකු නිසා වපාවළාෙ කම්පා 
වේදැ’ යි බලන වස්ක් පිප්ඵලි මාණෙක භද්රාකාපිලානි යන 
වදවදනාවග් වෙන්වීම නිසා බෙ දැන, ‘වම් පින්ෙතුන් වදවදනා 
අපරමාන ධනස්කන්ධයක් හුර මා උවදසා පුවිදි ෙූහ. මා විසින් 
ද ඔෙුනට සංගරාහ කිරිම ෙටවන් ය’ යි ගඳවකළිවයන් නික්ම 
කිසිෙකු වනා අමතා තමන් ෙහන්වස් විසින්ම තමන් 
ෙහන්වස්වග් විසින්ම තමන් ෙහන්වස් විසින්ම තමන් ෙහන්වස් 
වග් පා සිෙුරු වගන තුන් ගේෙක් දුර වපර ගමන් වකාට 
රනගහ නුෙරට හා නාලන්ොෙටත් අතර බහු පුතරික නම් 
නුගරුක යට පර්යංකය බුඳ ෙුඩ හුන් වස්ක. එො 
උන්ෙහන්වස් සාමානය පුවිද්වදකු වමන් වනාහිඳ ඔෙුන්ට 
හුදින ගත හුකි ෙනු පිළිස අසු රියන් තුන් ගත බුදුරැස් 
විහිදුෙමින් බුද්ධ වේශාවයන්ම ෙුඩ හුන් වස්ක. 
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එකල්හි ඒ ෙනය කුඩ පමණක් ෙු ද රියසක් පමණෙු ද 
වගෙල් පමණෙු ද බුද්ධරශා්මි පුඤ්නයන් ඔබ වමාබ ගමන් 
කිරීම නිසා හිරු දහසක් සඳ දහසක් පෑෙු කවලක වමන් 
ආවලෝකෙත් විය. දිලිවසන තාරකා සමූහයක් ඇති අහස වමන් 
ද, වමාවනාෙට පිපුණු සුදු රත් වනළුම්මලින් ගුෙසුණු 
නලතලවයන් වමන් ද, ෙනය බුබලිණ. නුගරුවකහි කඳ සුදු ය, 
පත් නිල්ය, වගඩි රතු ය, එො සියලූ නුගරුක ස්ෙර්ණ 
ෙර්ණවයන් බුබලිණ. මහකසුප් වතරණුවෙෝ දුරදීම බුදුරදුන් 
දැක’ මුන්ෙහන්වස් මාවග් ශාාස්තෘෙරයාවණෝය, මාවග් පුවිද්ද 
මුන්ෙහන්වස් උවද්සාය’ යි දුටු තුන සිට නුමි නුමී 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත එලඹ තුන් තුනක් හිඳ ෙුඳ 
‘සත්යා වම භන්වත් භගො, සාෙවකෝ හමස්මි, සත්යා වම 
භන්වත භගො, සාෙවකෝ හමස්මි’ යනුවෙන් ‘ස්ොමිනි, 
භාගයෙතුන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් මාවග් ශාාස්තෲෙරයාය. 
මම නුඹ ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක වෙමිය, ස්ොමිනි, භාගයෙතුන් 

ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් මාවග් ශාාස්තෲෙරයාය, මම නුඹ 
ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකවෙමි’ යි කීය. 
 

කාායප රත්රුනේ වරහනේරසේට උපසම්පදාවර දීම. 

එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක් 

‘කාශායපය, යම් ශාාස්තෲෙරවයක් නුඹ වස් මුළු සිතින්ම 
ශාරාෙකත්ෙය පරකාශා කරන ශාරෙකයකු වනා දැනම දනිමියි කියා 
නම් වනා දැකම දකිමි යි කියා නම් ඔහුවග් හසි වබාටුවෙන් 
ගිලිහි බිම ෙුවටන්වන් ය, කාශායපය, මම ෙනාහි වම් 
චතුස්සතය ධර්මය දැන වගනම දනිමියි කියමි, දැකම දකිමියි 
කියමි’ යි ෙොරා ‘ ස්මා ිභ ධ  කස්සප එවං සික්ඛි බ්බං’  
යනාදීන් අෙොද තුනක් දී ෙොළ වස්ක. කාශායපයන් ෙහන්වස් 
ඒ අෙොදතරය අතයාදර වගෞරෙවයන් පිළිගත්හ. ඒ අෙොද 
පිළිගුනිම ම උන්ෙහන්වස්වග් උපසම්පොෙ විය. අවන්ක පරකාර 
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උපසම්පොෙන් අතුවරන් එය  ඕවාදපටිග්ගහණ උපසම්පදා නම් 
වේ.   

 
මහා කාරුණික ෙු බුදුරනාණන් ෙහන්වස්, අෙොද 

තුවනන් මහාකසුප් වතරුන් ෙහන්වස්ට උපසම්පොෙ නමුති 
උත්තම තත්ත්ෙය පරධානය වකාට වතරුන් ෙහන්වස් ද සමඟ 
බහුපුතරිකනයවගරෝධ ෙෘක්ෂමූලවය් බුහුරෙ මඟට පිළීපන් 
වස්ක. බුදුන් ෙහ්නවස් මඳ දුරක් ගමන් වකාට මඟින් ඉෙත්ෙ, 
එක්තරා ගසක් මුලෙුඩ හිඳිනු කුමුති ආකාර දැක්ෙූ වස්ක. 
වතරුන් ෙහන්වස් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ෙුඩ සිටිනු 
කුමුත්ත දැක, තමන් ෙහන්වස්වග් පටවරදි ෙලින් කළ සඟළ 
සිෙුර සතරට නමා තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙුඩ සිටිනු පිණිස 
අතුළහ. 

 

සවුිරරු මාරු කිරිම 

ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් සඟළ සිෙුර මත ෙුඩ සිටි වස්ක. 
ඉක්බිත් උන්ෙහන්වස් එය පිරිමදිමින් ‘කාශායපය, නුවේ වම් 
පට වදපට සිෙුර මෘදුය’ යි ෙොළ වස්ක. එකල්හි වතරණුවෙෝ  
‘ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් මවග් සිෙුවරහි මෘදු බෙ කයනය 
කරන්නාහ, උන්ෙහන්වස් මාවග් සිෙුර වපාරෙනු 
කුමුත්වතෝය’ යි සිතා ‘ස්ොමීනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, මවග් 
වම් පට පිළිවයන් කළ සඟළ සිෙුර පිළිගන්නා වස්ක්ො’ යි 
ෙොළහ. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘කාශායපය, 
පරිවභෝගවයන් දිරා ඇති වම් පාංසුකූල චීෙරය නුඹට දැරිය 
හුකිදැ’ යි ෙොළ වස්ක. හිමියනි, ලුවබවතාත් ඒ පාංසුකූල 
චීෙරය පරිවභෝග කරමි’ යි වතරණුවෙෝ කීහ. එකල්හි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘මා විසින් වම් පාංසුකූල ගත් දිනවයහි 
මහවපාවළාෙ සුලිණ. බුදුන් විසින් පරිවභෝග කර දිරෑ වම් 
චීෙරය මඳ ගුණුතියකු විසින් පරිවභෝග වනාකළ හුකිය. වමය 
පිළිගන්නට ෙටවන් පිළිවෙත් පිරිමට සමත් නාති පාංශාුකූලික 
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භික්ෂුෙක් විසින් ම යු’ යි ෙොරා වතරුන් ෙහන්වස් සමඟ 
සිෙුරු මාරු කර ගත් වස්ක. ඉන්පසු වතරුන් ෙහන්වස් විසින් 
වපරෙූ සිෙුරු බුදුන් ෙහන්වස් වපරටු වස්ක. බුදුන් 
ෙහන්වස්වග් චීෙරය වතරුන් ෙහන්වස් පරිවභෝග කළාහ. 
එවකවනහි මහා වපාවළාෙ කම්පිත විය. 

 
වතරුන් ෙහන්වස් බුදුරනාණන් ෙහන්වස් සමීපවයහිම 

වතවළස් ධුත ගුණයන් සමාදන්ෙ සත් දිනක් පමණක් 
පෘයග්නන භාෙවයන් සිට අටෙන දිනවය් සේ වකවළසුන් 
නසා, අර්හත් ඵලයට පුමිණ ෙොළ වස්ක. පසු කාලවය් දී 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් මහා කාශායප ස්යවීරයන් ෙහන්වස්වග් 
ගුණ ෙොරා “එ දග්ගං භික්ඛධව මම සාවකානං භික්ඛුනං 
 ු වාදානං යදිදං මහාකස්සධපා” යනුවෙන් උන්ෙහන්වස් බුදු 
සස්වනහි ධුතොදීන්වගන් අගරස්යානවයහි තබා ෙොළ වස්ක. 

 
(වම් මහාකාශායප චරිතය මධනාරථපූරණී, සංයු ්  

නිකායට්ඨකථා, අපදානට්ඨකථා යන ගරන්යයන් හි දක්නා 
ලුවේ.) 

 
 මහාකාශායප ස්යවිරයන් ෙහන්වස්ට කල්ප ලක්ෂයක්ම 

දුර්ගතියකට පුමිවණන්නට සිදු වනාවි වදේ මිනිස් 
වදගතිවයහි වනාවයක් සුප සම්පත් ලුබිමට හා අප 
බුදුරදුන්වග් සසුවනහි අර්හත්ඵලයට පුමිණ ධුතොදීන්වගන් 
අගතුන් ලුබිමටත් මූල වහ්තුෙ ෙුවය්  පදුමුත්තර බුදුරදුන්වග් 
අරහං ගුණය ය. වමවස් වලාේතුරා බුදුරදුන්වග් අරහං ගුණවය් 
බලවයන් උන්ෙහන්වස්ලා වකවරහි සිත පහො ගුනිම ෙුඳීම 
උන්ෙහන්වස්ලාට ෙත් පිළිවෙත් කිරිම මල් පහන් ආහාර 
සුෙඳදුම් ෙස්තරාදිය පිදීම යනාදීවයන් වනාවයක් සම්පත් ලද 
පුද්ගලයන්වග් චරිතකයා වබාවහෝ ගණනක් වබෞද්ධ 
සාහිතයවයහි දක්නට ලුවේ. ඒො ඒ ඒ ගරන්යෙලින් බලාගත 
යුතුය. 
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අරහං ගණුරයේ මහනේත්ත්ේවරය 

බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ෙනාහි අග්ගදක්ඛිවණයය යන 
නම ලබන රහතුන් පවස්බුදුෙරුන් ඇතුළු වලෝකයා විසින් 
ෙුදුම් පිදුම් කරන රනුන් ඇතුළු වදවියන් ඇතුළු ශාකර - 
බරහ්මයන් ඇතුළු මනුෂයය දිෙය බරහ්ම සංඛයාත වලෝකතරවයහි 
සුම වදනා විසින් ගරු බුහුමන් කිරිමට ෙුඳුම් පිඳුම් කිරිමට 
සුදුසු ෙන වස්ක. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ගරු බුහුමන් 
කිරිමට ෙුඳුම් පිඳුම් කිරිමට සුදුසු වකවනකු වලෝකතරවයහි 
වකාතුනකෙත් නුත.  

වලාෙුතුරා බුදුබෙ ලුබු අළුත උරුවෙල් දනේවෙහි 
වන්රඤ්නරානදී තීරවය් අනපාල නම් නුගරුක මුල විවේකීෙ 
වෙවසන අෙස්යාෙක අප භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට එක්තරා 
කල්පනාෙක් ඇති විය. ‘ගරුබුහුමන් කරමින් යටහත්ෙ ඇසුරු 
කළ යුතු පුද්ගලයකු ඇසුරු වනා වකාට කිසිෙකුට ගරු 
බුහුමන් වනා කරමින් ස්ෙච්ඡන්දවය් සුටියටම ජිෙත් වීම 
දුවකකි’  යනු උන්ෙහන්වස්ට ඇති ෙූ කල්පනාෙය. ඉක්බිති 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් යටහත්ෙ ගරුබුහුමන් කරමින් ඇසුරු 
කිරිම සඳහා තමන් ෙහන්වස්ට ෙඩා ශාීලවයන් ෙුඩි වකවනකු 
ඇතිදැ යි වලාෙ බලා ෙොළ වස්ක. 

ෙුඩි ශාීලයක් ඇතිවයක් වකාතුනකෙත් වනාවපණින. 
‘තමන් ෙහන්වස්ට සමාධිවයන් පරඥාවෙන් විමුක්තිවයන් 
විමුක්තිඥනදර්ශානවයන් ෙුඩි ශාරමණවයක් බරාහ්මණවයක් 
වදවිවයක් බවඹක් ඇත්වත් දැ’යි බුලූ වස්ක. වකාතුනකෙත් 
වනාදුටු වස්ක. තමන්ෙහන්වස්ට ෙුඩි ශාීලාදී ගුණයක් ඇතියකු 
වකාතුනකින්ෙත් නුදුටු භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් 
විසින් අෙවබෝධ කර ගන්නා ලද ධර්මයට ගරු බුහුමන් 
වකවරමින් එය ගුරුතන්හි තබා ොසය කරන්නට ඉටා ගත්හ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ගරු බුහුමන් කිරිමට සුදුස්සන් 
වලාෙ නුත්වත් උන්ෙහන්වස් සුමට ෙඩා ශාීලාදි ගුණවයන් 
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උසස්ෙ සිටින නිසා ය. තයගතයන් ෙහන්වස්ට ඇති ඒ මහත්ෙූ 
ශාීලාදී ගුණස්කන්ධය අනුෙ අරහං ගුණවයන් මහන්තත්ෙය 
සුලකිය යුතුය. 

අරහං ගණුරයේ බලමහමිය 

තයාගතයන් ෙහන්වස් අරහං ගුණය විශාාලො පමණක් 
වනාෙ මහත් ෙු ආනුභාෙයකින් ද යුක්ත ය. එබුවින් ෙයසින් 
වහෝ අන්කිසි ගුණයකින් වහෝ තමා ෙුඩිය කියා වලෝකවයහි 
කිසිම පුද්ගලයකුට බුදුරදුන්වගන් ෙුඳුම් වනාලුබිය හුකිය. 
දිනක් තයාගතයන් ෙහන්වස් වේරඤ්නාවෙහි ෙුඩ වෙවසන 
කල්හි උන්ෙහන්වස්වග් කීර්තිය අසා වේරඤ්න නම් බරහ්මණයා 
උන්ෙහන්වස් දක්නට පුමිණ පිළිසඳර කයා වකාට එකත් 
පවසක හිඳ  වමවස් කීය. ‘පින්ෙත් වගෞතමයන් රාන පරම්පරා 
ගණනක් ආයු වගො ඇති මහළු බරහ්මණයන්ට ෙදින්වන් වහෝ 
දැක හුනස්වනන් නුගිටින්වන් වහෝ අසුනක් වදන්වන් වහෝ 
නුතය’ යි මා අසා තිවේ පින්ෙත් වගෞතමයාවණනි, මා අසා 
තිබු කරුණ එවස්ම ය’ , එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස්,  

‘නාහං තං බරහ්මණ පස්සාමි සවදෙවක වලාවක 
සමාරවක සබරහ්මවක සස්සමණ බරාහ්මණියා පනාය 
සවදෙමනුස්සාය යමහං අභිොවදයය ො පච්චුට්වායය ො 
ආසවනන ො නිමන්වතයය, යං හි බරහ්මණ තයාගවතා 
අභිොවදයය ො  පච්චුට්වායය ො ආසවනන ො නිමන්වතයය 

මු ාපිස්ස විපවතයයාති.’ 

(අංගුත්තර අට්ාකනිපාත 20) 

යනුවෙන් ‘බරහ්මණය, මා විසින් ෙුඳිමට වහෝ 
හුනස්වනන් නුගිටිමට වහෝ අසුනක් දිමට වහෝ සුදුසු 
ශාරමණයකු වහෝ බරහ්මණයකු වහෝ වදවියකු බරහ්මයකු වහෝ 
අනිකකු වනා දකිමි, බරහ්මණය, යමකුට මා විසින් ෙුන්වද් වහෝ 
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අසුවනන් නුඟිටිවය් වහෝ අසුනක් දුන්වන් වහෝ වේ නම්, 
තුරිවයන් ගිලිහි තල් වගඩියක් ෙුවටන්නාක් වමන් ඔහුවග් 
හිස වබාටුවෙන් ගිලිහී බිම ෙුවටන්වන් ය’ යි ෙොළ වස්ක. 
එවස් වීම තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් අරහං ගුණවය් 
ආනුභාෙයයි. 

බුදුරදුන්ට ඒ අරහං ගුණය ඇතිෙූවය් සොසනා 
සකළක්වල්ශා පරහාණවයන් අර්හත්ෙයට පුමිණ වලාෙුතුරා 
බුදුබෙ ලුබිවමනි. වබෝධිසත්ත්ෙ කාලවය් දී ද ඒ අරහං 
ගුණවය් බීනය උන්ෙහන්වස්ට තිබිණ. නියම අරහං ගුණය 
වනාෙ ඒ ගුණ බීනය ද මහානුභාෙ සම්පන්නය. සි ාථී 
කුමාරයන් උන්ෙහන්වස් මේ කුසින් බිහිෙ දිශාාෙවලෝකනය කළ  
කල්හි ඒ  බිළිොට සෑම දිශාාෙක හුන් මනුෂයදිෙය  බරහ්මණවයෝ 
සුෙඳමල් ආදිය පුො ‘ඔබට ෙුඩි වකවනකු තබා ඔබ හා සම 
වකවනකු ද නුතය’ යි කීය. එකල්හි උන්ෙහන්වස් උතුර බලා 
සත් පියෙරක් ගමන් වකාට “ අග්ධගාහමස්මි ධලෝකස්ස 
ධසට්ධඨාහමස්මි ධලෝකස්ස ධජට්ධඨාහමස්මි ධලෝකස්ස’ යි 
සිංහනාද කළහ. ශාූව ෝදන මහාරානාදි ගෘහස්යයන් විසින් 
ෙඳින පුදන මහානුභාෙ සම්පන්න කාලවද්ෙල තාපසවයෝ 
උන්ෙහන්වස්ට ෙුන්ොහ. දරුෙන් විසින් මේ පියන් ෙුඳිය යුතු 
ෙුෙ ද ශාූව ෝදන රනතුමා වබෝසතාණන්ටම ෙුන්වද් ය. ඒ බීන 
අෙස්යාවෙහිෙූ අරහං ගුණවය් ආනුභාෙය ය.  

වලෝකවයහි අන් කිසිෙකුට වනා ලුවබන පරිදි 
අපරමාණ චීෙරාදි පරතයයන් ලුබිම ද තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් 
අරහං ගුණවය් ආනුභාෙවයකි. ජිෙමාන කාලවය් දි 
උන්ෙහන්වස්ට වකෝටි සංඛයාත ධන වියදමින් අනායපිණ්ඩිකාදි 
සුදැහුෙත්හු විහාරාරාම කරො පුනා කළහ. ගඟක් ගලා 
යන්නාක් වමන් අපමණ අහාරපාන ෙස්තරාදින් උන්ෙහන්වස් 
කරා ගලා එන්නට විය. මිනිසුන් පමණක් වනාෙ වද්ෙ 
බරාහ්මාදීහූද උන්ෙහන්වස්ට අපමණ පුනා පුෙුත් ෙූහ. 
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පිරිනිවිවමන් පසු ද අද දක්ොමත් උන්ෙහන්වස්ට අපමණ 
පුනාසත්කාර ලුවබන්වන් ය. පිරිනිවි ෙර්ෂ වදදහස් 
පන්සියයක්ට අධික කාලයක් ගතවි ඇති අද ද උන්ෙහන්වස්ට 
ලුවබන පූනා ඉතා වබාවහෝ ය. වනාවයක් රටෙල වෙවසන 
නානා නාතික වබෞ  නනයා විසින් විහාර ෙල හා තමන්වග් 
නිෙස් ෙල ද එක්දිනක බුදුරනාණන් ෙහන්වස් උවදසා පුනා 
කරන ගිලන්පස මල් ආහාරපාන රාශාීයක් එක්තුන් කළවහාත් 
තරමක කන්දක් පමණ ෙනු ඇත. උන්ෙහන්වස් උවදසා එක් 
දිනක දැල්වෙන පහන් ද ඉතා වබාවහෝ ය. වෙසක් 
පුණුවපාවහෝ දින ආදි විවශා්ෂ දින ෙලදි ලුවබන පුනාෙ 
සාමානය දින ෙලට ෙඩා සිය ගුණවයන් දහස් ගුණවයන් අධික 
ෙන්වන්ය. අනාගතවය් දීර්ඝකාලයක්  වමවස්ම උන්ෙහන්වස්ට 
අපමණ පුද පුනා ලුවබනු ඇත. 

අරහං යන වරචනරයේ රනාරයකේ රත්ේරුම් 

භාෂාෙක ෙචන ෙලින් ඇතුම් ෙචනයකට ඇත්වත් එක් 
වත්රුමකි. ඇතුම් ෙචන ෙලට වත්රුම් වදක තුන සතර පහ 
ඇත්වත් ය. ඇතුම් ෙචනයකට වබාවහෝ වත්රුම් ඇත්වත් ය. 
අරහං යන ෙචනය වබාවහෝ වත්රුම් ඇති ෙචනවයකි. 
වමවතකින් විස්තර කරන ලද්වද් අරහං යන ෙචනවය් 
දක්ෂිණාෙ පිළිගුනීමට සුදුසු ය යන වත්රුම ය. බු ගුණයන් 
අතුවරන් දක්ෂිණාෙ පිළිගුනීමට සුදුසු බෙ ෙු ගුණය 
වලෝකයාට ඉතා පරවයෝනනෙත් ගුණයක් වේ. ඒ නිසා 
දක්ෂිණාෙ පිළිගුනිමට සුදුසු ය යන වම් වත්රුම අරහං යන 
ෙචනවය් පරධාන වත්රුම යන සුටියට කිය යුතුය. 

“අනු ් රං  ම්මචක්කඤ්ච ආණාචක්කඤ්ච  
පව ්ධ  ුං අරහ ී  ි අරහා” යි විගරහ වකාට “අනුත්තර ෙු 
ධම්මචකරය හා ආඥාචකරය පුෙුත්වීමට සුදුසු ය යන අථීවයන් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් අරහං නම් වෙතු’යි ආචාර්යෙරවයෝ 
පෙසති. වම් කරමය විශාුඬිමාගයාදිවයහි දක්ො නුත. එවස් අථීය 
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ගන්නා කල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් වකවරහි ඇති අනුත්තර 
ධර්ම චකරය හා අඥාචකරය පුෙුත්විය හුකි ශාක්තිය ද අරහං 
ගුණය වේ. 

ධ්මමචකරය 

පරතිවේධ ධමමචකරය වද්ශානා ධමමචකරය යි ධමමචකර 
වදකකි. අතීත වලෝකවයහි සතුරන් නසනු පිණිස පාවිච්චි 
කරන චකරායුධ නම් ආයුධ විවශා්ෂයක් තිබිණ. එය කුරවකන 
කල්හි හසු ෙුෙන් කුපී යන වරෝදවයකි. සතුරු නනයා මුදට 
එය වගන වගාස් කරකෙති. එයට හසු ෙන සුම වදනම කුපි 
යති. තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් ධර්මවයන්  එය පෙත්ෙන 
කල්හි වකවලස් සතුවරෝ කුපී වයති. එබුවින් ඒ ධර්මයට ද 
ධර්මචකරය යි  කියනු ලුවේ තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් 
වබෝධිපයයයංකවයහි ෙුඩ හිඳ වලෝවකෝත්තර මාගයක්ෂණවයහි 
උන්ෙහන්වස්වග් සන්තානවයහි උපදො ගන්නා ලද ඉන්ද්රිය 
බල වබෝධයංග මාර්ගංගාදි ධර්ම සමුහවය් බලවයන් 
උන්ෙහන්වස්ට සතුරුෙන එක් දහස් පන්සියයක් ක්වල්ශාවයෝ 
චකරායුධවයන් වමන් කුපි ගියහ. වකවළසුන් නුසිමට 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට උපකාර ෙු ඒ ධර්ම සමහුය පර ිධේ  
 මමචකර නම් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් වබෝධිමූලවය් දී 
පරතිවේධ ධර්ම චකරය පෙත්ො සේ වකවළසුන් නසා වලාේතුරා 
බුදුබෙට පුමිණ ෙද්රළ වස්ක. 

සෙමඥයන් ෙහන්වස් විසින් කරන ධර්මවද්ශානය 
අසන්නා ෙූ මනුෂය වද්ෙ බරහ්මයන්වග් සන්තානෙල 
පෙත්ෙන්නා ෙූ රාගාදි  ක්වල්ශාධමමවයෝ ඒ ධමමවය් බලවයන් 
කුපි වයති. දුරු වෙති. එබුවින් ඒ ධර්මය ද සතුරන් කපන 
චකරායුධයක් ෙුනිය. එබුවින් එයට ධද් නා  ේමචකරය යි 
කියනු ලුවේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පළමු ෙරට 
බරණුස් ඉසිපතනවය් දී වද්ශානා ධර්ම චකරය පෙත්ෙන ලද්වද් 
ය. එය ඇසු පස්ෙඟ මහනුන් ඇතුළු වබෝවහෝ වද්ෙ බරහ්මයන් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

67 
Non-commertial Distribution  

 
 

තුළ පුෙති වකවලස් සතුවරෝ එහි ආනුභාෙවයන් දුරු ෙූහ. 
වද්ශානඥානයටම ද ධර්මචකරය යි කියනු ලුවේ. සත්ෙයන්ට ඒ 
ධර්ම වද්ශානය කිරිම දම්සක් පුෙුත්වීම නම් වේ. තියුනුෙූ ද 
වේගෙත් ෙූද නුෙණ ඇත්තා ෙූ සෙමඥයන් ෙහන්වස්ට කිසි 
තුනක පුකිළිමක් ඇණ සිටිමක් නුතිෙ අහසින් වපාවළාෙට 
ගලා ෙුවටන ගඟක් වේ නම් එහි නලවේගය වමන් ඉතා 
වේගවයන් ඒ ධර්මය වද්ශානය කළ හුකිය.  අසන්නෙුන්වග් 
සිත් ෙලට කා ෙුවදන පරිදි - සිත්ෙල පිහිටන පරිදි වද්ශානය 
කළ හුකිය. අන්නෙුන්ට අෙවබෝද ෙන පරිදි වද්ශානය කළ 
හුකිය. සියක් වයාදුනකින් ඔබ සිට අසන්නකුට ෙුෙ ද ළඟ 
සිට අසන්නකුට වස් ඇවසන පරිදි ධමමය වද්ශානා කළ හුකිය. 
සතරදිගම සිට අසන්නෙුන්ට වනාවෙනස්ෙ ඇවසන පරිදි 
ධමමය වද්ශානය කළ හුකිය. වලෝකවයහි අන්කිසි ශාරමණයකුට 
බරාහ්මණයකුට වහෝ වදවියකුට බරහ්මයකුට වහෝ එවස් දම්සක් 
පුෙුත්වීමකක් වනා කළ හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ම 
දම්සක් පුෙුත්වීමට සුදුසු ෙු වස්ක. අරහං යන පදවයන් ඒ 
සුදුසු බෙ කියුවේ. ඒ සුදුසු බෙද තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
අරහං ගුණය ය.   

“එතං භගෙතා බාරාණසියං ඉසිපතවන මිගොවය 
අනුත්තරං ධම්මචක්කං පෙත්තිතං අප්පටිෙත්තියං සමවණන 
ො බරාහ්මවණන ො වදවෙන ො මාවරන ො බරහ්මුනා ො 

වකනචි ො වලාකස්මිං” 

(සංයුක්ත නිකාය ධමමමචක්ක සූ.) 

යනුවෙන් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්මචකරවය් 
අනුත්තරභාෙය දක්ො තිවේ. ‘යම්කිසි ශාාස්තෲෙරයකු විසින් 

පරකාශාිත ධර්මය එවස් වනා විය හුකිය’ කියා අනිකකු විසින් 
කරුණු සහිතතෙ පරතික්වෂ්ප කළ හුකි නම් අෙලංගු කළ හුකි 
නම් ඒ ධර්මය යහපත් වනාවේ. ‘තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

68 
Non-commertial Distribution  

 
 

වම් දුකය කියා යම් ධර්මයක් පරකාශා කරන ලද නම් ඒ ධර්මය 
දුිඃඛ සතයය වනාවේය’  කියා වලෝකවයහි කිසිම ශාරමණවයක්ට 
වහෝ බරාහ්මණයකුට වහෝ වදවියකුට බඹකුට වහෝ කරුණු 
සහිතෙ ඔප්පු වකාට පරතික්වෂ්ප වනා කළ හුකි ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පරකාශාිත දුිඃඛසතයය නියම 
දුිඃඛසතයය වනාවේය. නියම දුිඃඛ සතයය වම්ය’ යි අනික් දු:ඛ 
සතයය ද වනාදැක්විය හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 
ෙොළ සමුදය නිවරෝධ මාර්ගසතයයන් ද කරුණු සහිතෙ 
කිසිෙකුට පරතික්වෂ්ප වනා කළ හුකිය. ඒො වෙනුෙට අන් 
සතයයන් වනා දැක්විය හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 
ෙඳාළ කුශාලාකුශාලාදී ධර්මයන්ද කිසිෙකු විසින් අෙලංගු වනා 
කළ හුකිය. වලෝකවයහි කිසිම සමතකුට තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වග් ධර්මචකරය අනික් අතට වපරලිය හුකි වනාෙන 
බුවින් එය අනුත්තර ධර්ම චකරය වේ. අනුත්තර යන්වනහි 
වත්රුම සියල්ලට උතුම්ය යනු යි.  

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පෙත්ෙන අනුත්තර 
ධර්මචකරවයහි මහානුභාෙයක් ද ඇත්වත් ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ධර්මය කන ෙුටීවමන් අංගුලිමාලාදී 
මහාපරචණ්ඩවයෝ වසෞමයවයෝ වෙති. අහක දමන වදයකුදු දීමට 
වනා කුමති මහ මසුවරෝ තයාගෙත්හු වෙති, පාරොරිකවයෝ 
සඡ්නනවයෝ වෙති. මෘෂාොදීහු සතයොදීහු වෙති. 
සුරාවසාණ්ඩවයෝ - සූදුකාරවයෝ සඡ්නනවයෝ වෙති, අලසවයෝ 
වීර්යය ඇත්වතෝ වෙති. පඤ්චකාම නුමති මවඩහි එරී සිටිවයෝ 
එයින් වගාඩ වෙති, වනාරහන්හු රහත් වෙති. වරෝගිහු නිවරෝගී 
වෙති. මුවරන්නට ඉන්වනෝ දිවි ලබති. අපායට යන්නට 
සිටින්වනෝ සුගතියට වයති, අපමණ සත්ෙවයෝ නාති නරා ෙයාදී 
මරණාදි දුක් ෙලින් මිදී නිෙන් සුෙ ලබති. වම් ධර්ම චකරවය් 
අනුභාෙයය.  
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පුණයානුභාෙවයන් චකරරත්නය පහළ ෙු රනුට ‘චකරෙර්ති 
රනය’ යි කියනු ලුවේ. ඔහුට කිසිවෙකු වගන් බාධාෙක් නුතිෙ 
මුළු වපාවළාවෙහිම චකර රත්නවය් බලවයන් ගමන් කළ හුකි 
ය. පරවද්ශා රනහු එතුමා වගෞරෙවයන් පිළිවගන එතුමාට 
අනුකූල වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස්ද කිසිවෙකුවගන් 
බාධාෙක් නුතිෙ වලෝකවයහි අනුත්තර ‘ධර්මචකරෙර්තිරානවයෝ’  
වෙති. තමන් ෙහන්වස්වග් රානභාෙය උන්ෙහන්වස් විසින්ම 
වස්ල බරාහ්මයා හට වමවස් ෙොල ඇත්වත්ය. 

‘රාජා හමස්ම් ධසල -  ම්මරාජා අනු ් ධරා, 
 ම්ධම්න චක්කං ව ්ධ ්මි- ධලෝධක් අප්පටිව ් ියං’  

   (මජ්ක්ධිමනිකාය වසලසුත්ත) 

‘වස්ලය මම රන වෙමි, අනුත්තර ෙු ධර්මරාන වෙමි, 
කිසිෙකු විසින් ආපසු වනා වපරළිය හුක්කාෙු ධර්මචකරය මම 
දැහුමින් වලෝකවයහි පෙත්ෙමි’ ය යනු එහි වත්රුමය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ආඥාචකරයට සමාන 
ආඥාචකරයක් වලෝකතරවයහි අන් කිසිෙකුට නුත්වත්ය. ආඥ 
බලය ඇති රානාදීන්වග් අණසක පෙත්වන් සුළු වපදසක 
පමවණකි. චකරෙර්ති රනුවග් ආඥා චකරය ෙුෙද පෙත්වන් ද්වීප 
සතවරහි පමවණකි. භාගයෙතුන් ෙහවස්වග් ආඥාචකරය වකෝටි 
ලක්ෂයක් සක්ෙළෙල පෙත්වන් ය. එබදු විශාාල ආඥචකරයක් 
වදවියකුටද නුත. 

විසල්පුර ෙුසියන්ට වත ෙුදැරුම් භය දුරු කරනු පිණිස 
තයාගතයන් ෙහන්වස් රතන සුතරය වද්ශානා කළ වස්ක. එහි 
අණ වකෝටි ලක්ෂයක් සක්ෙළෙල අමනුෂයවයෝ පිළිගත්හ. එහි 
බලය වකෝටි ලක්ෂයක් සක්ෙළෙල පෙතී. එවස්ම 
ධනග්ගපරිත්ත, ඛන්ධපරිත්ත, වමෝරපරිත්තාදිවය් බලය  ද 
වකෝටි ලක්ෂයක් සක්ෙළ ෙල පෙතී.  
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බුදුරදුන්වග් ආඥාචකරවයහි ඉමහත් බලයක් ඇත්වත් ය. 
අන් කිසිම බලයකින් උන්ෙහන්වස්වග් ආඥාබලය මුඩලිය 
වනාහුකිය, රානාදීන්වග් අණ වබාවහෝ නනයා රහසින් කඩ 
කරති. අසු නුෙුෙවහාත් ඔෙුනට එයින් ෙන විපාකයන් නුත. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ආඥචකරය රහසින් ෙුෙ ද කඩ 
කළවහාත් එහි විපාකය ලුවේ. සමහර විට උන්ෙහන්වස්වග් 
ආඥෙ කඩ කරන්නාට එහි විපාකය එ වකවණහිම ලුවේ. 
බුදුරදුන් හා ොදයට ගිය සච්චකවගන් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
පරශා්ණයක් ඇසූහ. එයට පිළිතුරු දුනවහාත් තමාට අොසි ෙනු 
වපනුවනන් සච්චක පිළිතුරු වනාදී තුෂ්ණිම්භූත විය. 
තයාගයන් ෙහන්වස් අසන පරශා්ණයනට තුන්ෙනෙර පිළිතුරු 
වනාදී උන්ෙහන්වස්වග් අණ කඩ කරනහුට ෙන විපාකය 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වමවස් ෙොළ වස්ක. 

‘බයාකවරාහි’ොනි අග්ගිවෙස්සන න’ොනි වත 
තුණ්හීභාෙස්සකාවලා, වයා වකාචි අග්ගිවෙස්සන තයාගවතන 
යාච තතියං සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්වාා න බයාකවරාති, 
තත්වයෙස්ස සත්තධා මුද්ධා ඵලති.’  

‘කියනු අග්ගිවෙස්සන, වම් ඔබට තුෂ්ණිම්භූත වීමට 
කාලය වනා වෙයි. අග්ගිවෙස්සන, යවමක් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් තුන්ෙරක් දක්ො ඇසු කල්හි ද කයා වනාකර 
සිටී නම් එතුනම ඔහුවග් හිස සත්කඩකට පුපුරන්වන්ය’  යනු 
එහි වත්රුමය.                                                                       

සච්චක පිළිතුරු දී යම්තම් හිස වේරා ගත්වත් ය. 
තුන්ෙන ෙර විචාළ කල්හි ද තුෂ්ණිම්භූත වී නම් සච්චකට ඒ 
විපාකය ෙන්වන් ය. කිසිම වකවනකුට කිසිම බලයකින් එය 
ෙුලුක්විය වනා හුකි ය. 

  තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන්ෙහන්වස්වගන් පුවිද්ද 
ඉල්ලා සිටින වහ්තුසම්පත් ඇති පුද්ගලයන් හට තමන් 
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ෙහන්වස්වග් ස්ෙර්ණෙර්ණ දක්ෂිණ ශ්රී හස්යය සිෙුරු ගුබින් 
පිටතට වගන මධුර මවනෝහර බරහ්මස්ෙරවයන් ‘ඒහි භික්ඛු චර 
බරහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස  අන්තකිරියාය’ යි ෙොරන්නාහ. 
එවස් ෙොරනු සමගම ඒ බු ාඥාවේ ආනුභාෙවයන් පුවිද්ද 
ඉල්ලු ගිහියාවග් ගිහිවෙස අතුරුදහන් වෙයි. ඔහුට පුවිදි වෙස 
පහළ වෙයි. පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ පිහිටයි. ඔහු එක චීෙරයක් 
හුඳ එක් චීෙරයක් ඒකාංස වකාට වපාවරාො උරහිස මත 
තෙත් චීෙරයක් ඇති ෙ කවරහි එල්ලුණු පාතරයක් ඇති ෙ 
සියෙස් පිරුණු මහවතර වකවනකුන් වමන් බුදුරදුන් ඉදිරිවය් 
සිටී. වමය වකාතරම් ආශා්චයයයක් ද? එබදු ආඥා බලයක්  
බුදුරදුන්ටම මිස අන් කිසිෙකුට නුත්වත් ය. එවස් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ආඥාවෙන් පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ලුබුෙන් වග් 
සංඛයාෙ සත්විසි දහස් තුන් සියයකු යි විනය අටුොවෙහි 
කියා තිවේ.  

ස ් වීසසහස්සානි -  ීණි ධයව ස ානි ච, 
එධ  හි සබ්ධබ සංඛා ා - සබ්ධබ ධ  එහිභික්ඛුකා.  

    (විනය අටුො 171)       

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අඥාචකරය ෙඩා වපවනන්වන්  විනය 
පිටකවයනි. විනය පිටකය බුදුරදුන්වග් ආඥා වද්ශානාෙ ය. 
ඇතුමුන්වග් ආඥාෙ අනුන්ට කරදර පිණිස පෙතින්නකි. 
බුදුරදුන්වග් ආඥාචකරය වලෝකයට යහපත පිණිස සුපය පිණිස 
පෙතින්නකි. එය අනුත්තර අඥාෙකරයක් ෙන්වන් ඒ නිසා ය. 
බුදුරදුන්වග් ආඥාෙ  වනා ඉක්මො විනය සිකපද අනුෙ 
පිළිපදින්නා ෙු භික්ෂුෙට එයින් ෙන්වන් ඉමහත් යහපතකි. සික 
පද කඩ වනාකරක ශ්රීල සම්පොෙ ඇති භික්ෂුෙට ‘මාවගන් 
වමනම් ෙරද සිදුවී ය’ යි පසුතුවීමක් ඇති වනාවේ. ‘වමවතක් 
කල් මා විසින් ශාිලය රක්ෂා කරන ලදැ’ යි ඉමහත් පරිතියක් ශාිල 
සම්පොෙ නිසාම ඒ භික්ෂුෙට ඇතිවේ. එයින් ඔහුවග් සිත කය 
පිනා යන්වන් ය. ඉමහත් මානසික සුඛයක් ඇති ෙන්වන්ය. එය 
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වහ්තු වකාට යම්කිසි කමටහණක් වමවනහි කරන්නට ෙන් 
කල්හි සමාධිය ඇති වේ. සමාධිය නිසා යයා භූත දර්ශාන ඇති 
වේ. එයින් ඒ භික්ෂුෙට අර්හත්ඵලයට පුමිණ දුකින් මිදිය හුකි 
වේ. ධයානමාර්ගඵලයන් වන ලද හුකි ෙුෙවහාත් ඒ 
කුශාලවයන් මරණින් මතු ස්ෙර්ගවලෝකයට පුමිණිය හුකි වේ. 
පිළිපදින්නාෙු තුනුත්තාට එය වහ්තු වකාට මහත් සම්පතක් 
ලුවබන බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් විනය වද්ශානා 
නුමති ආඥාෙ අනුත්තර ආඥාචකරයක් වේ. ශාරාෙකයනට සිකපද 
පුනවීම පවස්බුදුෙරුන්ට වහෝ ශාාරිපුතරාදි මහරතුන්ට වහෝ වනා 
කළ හුකිය. එයට සුදුසු බෙක් උන්ෙහන්වස්ලාට නුත. 
ශාරාෙකයනට සික පද පුණවීම ෙශාවයන් අනුත්තර ආඥාචකරය 
පුෙුත්වීමට සුදුසු කම් ඇත්වත් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
පමවණකි. 

‘ආරකා හි වසා සේබකිවලවසහි විදුර සුවිදුවර ධීවතා, 
මග්වගන සොසනානං කිවලසානං වි ංසිතත්තා ති ආරකත්තා 

අරහං’ 

(විසුද්ධිමග්ග 146)   

‘ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් මාර්ගවයන් ොසනාෙ සහිත 
ක්වල්ශායන් විධ්ෙංශානය කළ බුවින් සකළ ක්වල්ශායන් 
වකවරන් ඉතා දුරුෙ සිටින වස්ක. එවස් වකවලසුන් වකවරන් 
ඉතා දුරුෙ සිටින වස්ක. එවස් වකවලසුන් වකවරන් ඉතා 
දුරුෙ සිටන බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් අරහං නම් ෙන 
වස්ක. යනු එහි වත්රුම ය. 

රහත්හු ද  අර්හත්මාර්ගවයන් ක්වල්ශාවයන් 
නිරෙවශා්ෂවයන්  පරහාණය වකවරති, බුදුහු ද රහතුන් වස්ම 
අර්හත්මාර්ගවයන් ක්වල්ශායන් ඉතිරි වනා වකාට පරහාණය 
වකවරති. එවහත් බුදුරදුන්වග් හා රහතුන්වග් 
ක්වල්ශාපරහාණවයහි වෙනසක් තිවේ. රහත්හු ක්වල්ශා 
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පරහාණයට මිස ොසනා පරහාණයට සමත් වනාවෙති. ක්වල්ෂ 
පරහාණවයන්  පසු රහතනු්ට ොසනාෙ ඉතිරිෙ පෙති. සාමානය 
නනයා අතර ‘ොසනා’  යන ෙචනය ෙයෙහාර කරන්වන් පිනට 
වහෝ භාගයටය. පින් ඇත්හුට ‘ොසනාෙන්තයා’ යි කියති. 
ොසනා යන ෙචනවයන් වමහි අදහස් කරන අර්යය අනිකකි. 
රා තුබු කළයකින් එො ඉෙත් වකාට වසාො ගන්නා ලද කල්හි 
එහි රා මඳකුදු නුත ද රා ගඳ එහි ඉතිරිෙ පෙතී. එවමන්ම 
අර්හත්මාර්ගවයන් සකල ක්වල්ශාවයන් දුරු කළ රහතුන්වග් 
සන්තානෙල වනා රහත් කාලවය් ඉරියෙු පුෙුත්ෙු 
ආකාරවයන් - කරියා කළ ආකාරවයන් - කයා කළ 
ආකාරවයන්, ඉරියෙු පුෙුත්වීමට - කරියා කිරීමට - කයා 
කිරීමට වහ්තුෙන ක්වල්ශායන්ටම අයත් එක්තරා ශාක්තියක් 
ඉතිරි වේ. වමහි ‘ොසනාෙ’  කියනුවය් ඒ ශාක්තීන් විවශා්ෂට ය. 
ඒ ශාක්තිය ඉතිරි වී ඇති බුවින් සමහර විට රහතන් ෙහන්වස් 
මඳෙු ද රාගයක් නුතිෙ සරාගීන් රාගවයන් බලාන්නාක් වමන් 
බලති, කයා කරන්නාක් වමන් කයා කරති, මඳෙු ද ද්වේශායක් 
නුතිෙ වකෝපෙුෙන් වස් කරියා කරති, කයා කරති, මඳෙු ද 
මානයක් නුතිෙ මානීන් වස් ඉරියෙු ඉරියේ පෙත්ෙති, කයා 
කරති. ඒ නිසා සමහර විට වසස්වසෝ රහතුන්ටද කලකිවරති. 
පිෙින්දිවච්ඡ වතරුන් ෙහන්වස් රහතුන්වගන් වකවනකි. 
උන්ෙහන්වස් මානයක් නුතිෙම වකෝපයක් නුතිෙම ‘වමවහ 
ෙර ෙසලී, පල ෙසලී’  යනාදීන් වනා සරුප් වලස ගිහියන්ටත් 
පුවිද්දන්ටත් කයා කරති. එක් දෙසක් භික්ෂුහු පිෙින්දියච්ඡ 
වතරුන් ෙහන්වස්වග් වම් වනා සුරුප් කයාෙ ගුන ශාාස්තෘන් 
ෙහන්වස්ට සුල කළහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘එවස් කයා 
කරන බෙ සුබෑෙදැ’ යි පිළින්දිෙච්ඡ වතරණුෙන්වගන් අසා 
‘සුබෑෙ’  යි සුල කළ කල්හි, අතීතය බලා ෙොරන වස්ක්:- 
අතීතවයහි පිළිවෙළින් නාති පන්සීයක් බරාහ්මණ කූලවයහි ඉපද 
එවස් කයා කරන්නට පුරුදු වී ඇති බෙ දැක, භික්ෂුන් අමතා 
‘මහවණනි, ක්ෂීණාශාරෙයන්වග් අනුන්ට රිදෙන පරුෂ ෙචන 
කියන ස්ෙභාෙයක් නුත, මවග් පුතර ෙු වච්ඡ නපුරු සිතක් 
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නුතිවීම වපර පුරුද්ද නිසා එවස් කයා කරන්වන්ය’  යි ෙොළ 
වස්ක. තයාගතයන් ෙහන්වස් ොසනාෙත් සමඟම ක්වල්ශායන් 
දුරු වකාට ඇති බුවින් උන්ෙහන්වස් වකවලසුන් වකවරන් 
ඉතා දුරෙ සිටන වස්ක. එය තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ඇති ගුණ 
විවශා්ෂයකි.       

“ධ  චා’ධනන කිධලසාරධයෝ මග්ධග්න හ ා ි අරීනං 

හ  ් ා’ පි අරහං”  

              (විසුඬිමග්ග 146) 

‘ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වලෝවකෝත්තර 
මාර්ගවයන් වකවලස් නුමති සතුරන් නසන ලද්ොහු ය. සතුරන් 
නසන ලද වහයින් උන්ෙහන්වස් අරහං නම් වෙති’ය යනු එහි 
වත්රුම ය. වකවළස්හු සත්ෙයන් නුෙත නුෙත 
සංසාරචකරවයහි වයාදෙමින් නුෙත නාති නරා ෙයාධි මරණ 
වශාෝක පරිවද්ෙ දුිඃඛ වදෞර්මනසය උපායාස සංඛයාත දුිඃඛයන් 
ඔෙුනට වගන වදන්වනා ය. එබුවින් නපුරුම සතුවරෝ 
ක්වල්ශාවයෝ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝවකෝත්තරමාර්ගඥාන 
නමුති  කඩුවෙන් එක්දහස් පන්සියයක් ෙන සියලූ වකවලසුන් 
නසාලූ වස්ක. එබුවින් අරහං නම් ෙන වස්ක. 

වකවලසුන් වකවරන් දුරුවීමය, වකවලසුන් නුසීමය 
යන වම් වදක්හි ෙචනෙලින් වෙනසක් ඇතත් අර්ය ෙශාවයන් 
වෙනසක් වනා වපවන්. ෙචන ෙලින් වෙනසක් ඇතත් අර්ය 
ෙශාවයන් වෙනසක් වනා වපවන් ෙචන ෙල සුටිවයන් 
වදකරුණක් වස් කිය හුකි බුවින්  අර්යකයාචාර්යයන් විසින් 
වකවලසුන් වකවරන් ඉතා දුරුෙ සිටින බුවින් අරහං නම් 
වෙතිය යි ද, වකවලසුන් නුසූ වහයින් අරහං නම් වෙති යි ද 
ෙර්ණනා කර තිවේ. 
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“යඤ්වචතං අවිජ්නා භෙතණ්හාමය නාභි 
පුඤ්ඤාදි අභිසංකාරාරං නරාමරණ වනමි ආසෙ 
සමුදවයන අක්වඛන විජ්ක්ධිත්ො තිභෙරවය 
සමාවයෝජිතං අනාදිකාලප්පෙත්තං සංසාරචක්කං 
තස්සාවනන වබෝධිමණ්වඩ විරියපාවදහි සීලපාවියං 
පතිට්ාාය ස ාහත්ථන කම්මක්ඛයඤාණ යරසුං 
ගවහත්ො සේවබ අරා හතාති අරානං හතත්තාති’ පි 

අරහං.” 

                           (විසුද්ධිමාර්ග) 

අවිදයා භෙතෘෂ්ණා සංඛයාත නාභිය ඇති පුණයාදි  
අභිසංකාර සංඛයාත දැවි ඇති ආශාරෙ සමුදය සංඛයාත අකුවරන් 
අමුණා තරිභෙ සංඛයාත රයවයහි වයාදන ලද අනාදිකාලයක 
පටන් පෙත්නා ෙු යම් සංසාර චකරයක් වේද වම් සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් විසින් වබෝධි මණ්ඩලවයහි වීයයය නුමති 
පාදයන්වගන් ශාීල නුමති පෘථිවිවයහි සිට ශාර ා නමුති අතින් 
කර්මක්ෂයකරඥාන නමුති වපාරෙ වගන ඒ සංසාරචකරයාවග් 
සියලූ දැවි සිඳින ලද බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් අරහං නම් 
ෙන්නාහ’  යනු එහි වත්රුමය. 

‘අනාදිමත් කාලයක පටන් වනා නුෙතී වපරළමින් එන 
සංසාරය නුමති වරෝදවය් ගරාදි සියල්ල සිඳ දමා ඉදිරියට 
සංසාරපරෙෘත්තිය නුති කළ බුවින් සසර ගමන අෙසන් කළ 
බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් අරහං නම් වෙති’ යි යනු ඉහත 
දැක්ෙු පාාවය් වකටි අදහස ය. 

සත්ෙයා උපදී, ඉපිද දිරයි, දිරා මුවරයි, මුරී නුෙතත් 
උපදී, නුෙතත් දිරයි, නුෙතත් මුවරයි, නිෙනට පුමිවණන 
වතක් එහි අෙසානයක් නුත. එවස් ඉපවදමින් දිරමින් 
මුවරමින් ස්කන්ධයන්වගන් වනා සිඳී පුෙුත්ම සංසාර නම් 
වේ. සත්ත්ෙනාමය ෙයෙහාර කරන්වන් රෑප, වේදනා, සඤ්ඤා 
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සංඛාර විඤ්ඤාණ යන වම්ොට ය. සත්ෙයාවග් වනා සිඳී 
පුෙුත්ම යි කියනුවය් ඒ රෑපාදීන්වග් වනාසිඳි පුෙුත්මය. 
ස්කන්ධ යනු රෑපාදියට කියන නවමකි. ඒ ස්කන්ධයන්වග් 
වනා සිඳි පුෙුත්ම සංසාරය යි ද කියනු ලුවේ. ධර්මාණුකූලෙ 
කියතවහාත් ස්කන්ධයන්වග් වනා සිඳි පුෙුත්ම සංසාරය යි ද 
කිය යුතු ය. පසු කළ  නාතිය පසු කළ නරාෙ පසු කළ මරණය 
නුෙත නුෙත පුමිණීම් ෙශාවයන් සංසාර පෙත්නා බුවින් එය 
කුරවකන වරෝදයක් ෙුනි ය. එබුවින්  සංසාරයට 
සංසාරචකරය යි ද කියනු ලුවේ. 

වම් සංසාරචකරය පුහුදිලි කළ හුක්වක් පරතීතය 
සමුත්පාද වද්ශානය අනුෙ ය. පටිච්චසමුප්පාද යන නාමය 
ෙයෙහාරය කරන්වන් ද වම් සංසාරචකරයටම ය. අේජ්නා, 
සංඛාර, විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, වේදනා, 
තණ්හා, උපාොන, භෙ, නාති, නරා, මරණ කයිා එහි අංග 
වොළහක් ඇත්වත් ය. කරත්ත වරෝදයක වබාස්වගඩිය, ගරාදි, 
පට්ටම් කියා වකාටස් තුනක් ඇත්වත් ය. අවිජ්නා තණ්හා 
නුමති අංග වදක සංසාරචකරවය් මූල ධර්ම වදක බුවින් ඒ 
වදක සංසාරචකරවය් වබාස්වගඩිය වලස සලකණු ලුවේ. 
අෙසානාංගය ෙන නරා මරණ සංසාරචකරවය් පට්ටම් වලස 
සලකනු ලුවේ. සංඛාරාදි අංග නෙය ගරාදි වලස සලකනු 
ලුවේ. මහා වබෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සුපරිශාු  ශාීලවයන් 
යුක්තෙ චතුරංගසමන්ොගත වීයයයය අධිෂ්ාාන කර වගන 
තමන්ෙහන්වස්වග් පරතිපත්තිමාගයය ගුනත් ඉන් ලුවබන ඵලය 
ෙු වලාෙුතුරා බුදුබෙ ගුනත් ස්ථීර විශා්ොසයක් ඇතිෙ 
භාෙනාවෙහි වයදී ‘කර්මක්ෂයකරඥානය’  යි කියනු ලබන 
අර්හත්මාගය ඥානය උපදො සේවකවලසුන් නසා වලාෙුතුරා බුදු 
බෙට පුමිණ ෙොළ වස්ක. අර්හත්මාගයඥානය ඇති ෙන කල්හි 
එහි බලවයන් සියළු වකවලස් සිවඳයි. එයින් සංසාරචකරය ද 
සිවඳයි. අර්හන්මාගයඥානවයන් සංසාර චකරය සම්පුර්ණවයන් 
සිවදන නුමුත් අරහං යන ෙචනයට ගුළවපන පරිදි 
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සංසාරචකරයාවග් අරහං ගගරාදි) සිඳින ලද බුවින් අරහං නම් 
වෙතු යි කියන ලදී. අර්හත්මාගයඥාණවයන් සංසාරචකරය සිඳීම 
රහතුන්ට ද සාධාරණ ගුණවයකි. 

“අග්ගදක්ඛිවණයයත්තා ච චීෙරාදිපච්චවය 
අරහති පූනාවිවසසඤ්ච, වතවනෙ ච උප්පන්වන් 
තයාගවත වයවකචි මවහසක්ඛා වදෙමනුස්සා න වත 
අඤ්ඤත්ය පූනං කවරාන්ති, තයා හි බරහ්මා සහම්පතී 
සිවනරුමත්වතන රතනොවමන තයාගතං පූවනසි, 
යයාබලඤ්ච අඤ්වඤ වදො මනුස්සා ච බිමිබිසාර 
වකාසලරානාදවයා, පරිනිේබුතමිපි ච භගෙන්තං 
උද්දිස්ස ඡන්නෙුතිවකාටිධනං විස්සජ්වනත්ො 
අවසාකමහාරානා සකලනම්බුදීවප චතුරාසීති 
විහාරසහස්සානි පතිට්ාාවපසි, වකා පන ොවො 
අඤ්වඤසං, පූනාවිවසසානන්ති පච්චයාදිනං 

අරහත්තාපි අරහං.”  

(විසුඬිමග්ග 148) 

එහි වත්රුම වමවස් ය. 

අගරදක්ෂිණාර්හ ෙන බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
චීෙරාදි පරතයන් හා විවශා්ෂ පූනාෙන් ද පිළිගුනීමට සුදුසු 
ෙන්නාහ. එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් උපන් කල්හි 
මවහ්ශාාඛය වද්ෙ මනුෂයවයෝ අන් තුනකට පුනා වනා 
වකවරති. ඒ එවස්මය, සහම්පතී බරහ්ම වතවම් මහවමර පමණ 
ඇති රුෙන් දමකින් තයාගතයන් ෙහන්වස් පිදී. ශාක්ති පමණින් 
වසසු වදවිවයෝ ද මිනිසුන්ද බිම්බිසාර වකෝශාලාදි රනහු ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් පිදූහ. අවශාෝක මහරන වතවම් 
පිරිනිවියාෙු බුදුරදුන් උවදසා ද සයානුවකළක් ධනය වියදම් 
වකාට දඹදිෙ සුමතුන සුොසූ දහසක් විහාර පිහිටවී ය. අනය 
පූනා විවශා්ෂයන් ගුන කියනු කිම? වමවස් චීෙරාදි පරතයයන් 
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පිළිගුනීමට - ලුබීමට සුදුසු බුවින් ද තයාගතයන් ෙහන්වස් 
අරහං නම් වෙති. වම් අර්යය වමහි මුල්ම විස්තර කර ඇත. 

“යයා ච වලාවක වකචි පණ්ඩිතමානිවනා බාලා 
අසිවලාකභවයන රවහා පාපං කවරාන්ති, එෙවමස න කොචි 

කවරාතී ති පාපකරවණ රහාභාෙවතා’ පි අරහං”  

(විසුඬිමග්ග 148) 

‘වලෝකවයහි පණ්ඩිතමානී බාලවයෝ අපකීර්තියට 
බිවයන් පරසිද්ධිවය් පෙු වනාවකාට රහසින් පේ වකවරති, 
තයාගතයන් ෙහන්වස් එවස් රහසින් ද පෙු වනා කරන වස්ක. 
‘රහසින් පෙු වනා වකවරති’ ය යන අර්යවයන් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අරහං නම් වෙතියි’  යනු එහි අදහසයි. රහසින් ෙුෙ 
ද පෙු වනා කිරීම ෙු වම් ගුණය ද රහතුන්ට ද සාධාරණ 
ගූණවයකි. රහත්හු ද රහසින් ෙුෙ ද පෙු වනා කරති. 
විශාුඬිමග්ගවයහි අරහං යන පදවය් අර්ය පස මතක තබා 
ගුනීම පහසු ෙනු සඳහා වම් ගායාෙ දක්ො ඇත්වත්  ය. 

ආරකත්තා හතත්තා ච 
කිවලසාරීන වසා මුනි, 

හතසංසාරචක්කාවරෝ 
පච්චයාදීන චා රවහා, 

න රවහා කවරාති පාපානි 
අරහං වතන ෙුච්චති. 

රත්ේරුම-: 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වකවළසුන් වකවරන් දුරු ෙු 
වහයින් ද, වකවලස් සතුරන් නුසූ වසයින් ද, සංසාරචකරයාවග් 
ගරාදි සිඳ දැමු වහයින් ද, සංසාරචකරයාවග් ගරාදි සිඳ දැමු 
වහයින් ද, චීෙරාදි පරතයන් පිළිගුනීමට සුදුසු වහයින් ද, 
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රහසින් ෙුෙ පේ  වනා කරන වහයින් ද ‘අරහං’  යි කියනු 
ලුවබත්. 

විශාුඬිමාගයටීකාවෙහි තෙත් ආකාර සයකින් අරහං යන 
ෙචනවය් අර්ය දක්ො තිවේ. 
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සම්මා සම්බුඬ ගණුය 

 
කිසිතුනක ෙුරදීමක් නුති පරිදි වනා පුහුදිලි බෙක් 

නුතිෙ අත්වලහි ඇති වදයක් වස් ඉතා පුහුදිලි වලස 
අනිකකුවගන් උවගනීමක් වහෝ උපවදස් ගුනීමක් වනා වකාට 
තමන් විසින්ම අතීතානාගත ෙර්තමාන යන කාලතරයට අයත් 
වනාෙු ද සියල්ල දැන ෙොල බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
සම්මාසම්බු  නම් වෙති. 

බු  යන ෙචනවයන් දත් වකවනකු කියවේ. දතුෙන් 
අතර අනුන්වගන් උවගන අනුන්වගන් උපවදස් වගන යම් යම් 
වද් දැනගත්වතෝ ද වෙති. ස්ෙශාක්තිවයන්ම දැන ගත්වතෝ ද 
වෙති.  අනුන්වගන් අසා දත් තුනුත්වත් බු  නම් වෙයි. 
එවහත් සම්බු  වනා වෙයි. අනුන්වග් උපකාරයක් නුතිෙ 
ස්ෙශාක්තිවයන් දතුවෙෝ සම්බු  නම් වෙති. සම්බු  යන නාමය 
ලුවබන්වන් පවස්බුදුෙරුන්ට හා වලාෙුතුරා බුදුෙරුන්ට 
පමණකි. සම්බු  ෙුෙ ද පවස්බුදුහු සියල්ල වනා දනිති, 
වලාෙුතුරා බුදුහු සියල්ලම දනිති. ෙුරදීමක් නුතිෙම දනිති, 
අපුහුදිලිකමක් නුතිෙ පුහුදිලි වලසම දනිති. එබුවින් 
වලාෙුතුරා බුදුහු සම්මාසම්බු  නම් වෙති. සම්මාසම්බු  යන 
ෙචනය අභිධර්ම පිටකවය් පුග්ගලපඤ්ඤ ් ි පකරණධයහි 
වමවස් විස්තර වේ. 
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‘කතවමා ච පුග්ගවලෝ සම්මාසම්බුව ා? ඉවධකච්වචා 
පුග්ගවලෝ පුේවේ අනනුස්සුවතසු ධම්වම්සු සාමං සච්චානි 
අභිසම්බුජ්ඣති, තත්ය ච සේබඤ්ඤුතං පාපුණාති, බවලසු ච 
ෙසීභාෙං, අයං ෙුච්චති පුග්ගවලා සම්මාසම්බුව ා’  

(සම්මාසම්බු  නම් කෙරදැයි විෙරණය කරන වම් 
පාාය එහි ඇති ෙචන පටිපාටිය අනුෙ වත්රුම් කිරීමට දුෂ්කර 

පාාවයකි.) “යම් පුද්ගලවයක් අනිකකු වගන් වනා අසා 
ස්ෙශාක්තිවයන්ම ස්ඛන්ධාදි ධර්ම විෂවයහි  චතුස්සතයය දැන 
ගනීද, කිසිෙක් ඉතිරි වනාෙන පරිදි සියල්ල පිළිබඳෙ ම සතයය 
දැනගුනීම් ෙශාවයන් සෙමඥත්ෙය ට පුමිවණ්ද, බලයන්හි 
ෙශාීභාෙය ලබා ද ඒ පුද්ගල වතවම් සමයක් සම්බු  නම් 

වේය.” යනු එහි අදහසය. 

අප වබෝධිසත්ත්ෙයන් ෙහන්වස් අතීත බුදුසසුන්ෙල 
පුවිදිෙ තරිපිටක ධර්මය උවගන ශාමයවිදශායනා භාෙනාෙන්හි 
වයදී ඇති බුවින් වපර නාතිෙල ඒ ධර්ම අසා ඇත. එවහත් 
බුදු ෙන නාතිවයදී උන්ෙහන්වස් විසින් චතුස්සතය යන ෙචන 
මාතරය පො අනිකුවගන් අසා නුත. අතිදීර්ඝකාලයක් පිරෑ 
පාරමිතා කුශාලබලවයන් කිසිවෙකුවගන් වනා අසා ඒ ධර්ම 
උන්ෙහන්වස්ට අෙවබෝධ කළ හුකි විය. කිසිදු අඩුෙක් නුතිෙ 
සියල්ල පිළිබඳෙම සතයයන් අෙවබෝධ කර ගුනීවමන් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සෙමඥ ෙු වස්ක. සෙමඥතාඥාණය 
ලුවබනු සමගම දශාබල ඥානවයෝද උන්ෙහන්වස්ට ඇති ෙූහ. 
සෙමඥතාඥාණ දශාබලඥානයන් ලුබීවමන් වලාෙුතුරා බුදුබෙ 
සම්පූර්ණ වේ. ඉන්පසු බු ත්ෙය සඳහා කළ යුත්තක් නුත. 
වලාෙුතුරාබුදුෙරුන් පවස් බුදුෙරුන් හුර වසස්සන්ට 
අනුන්වගන් වනා අසා චතුස්සතයන් දත හුකි වනාෙන්වන් 
ඒො ඉතා ගුඹූරු නිසා ය. සම්මා සම්බු ගුණය විස්තර කරන 
වමතන්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් අෙවබෝධ කළ ඒ 
චතුස්සතයය සුවකවින් ෙුෙ ද දැක්විය යුතු බුවින් තයාගතයන් 
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ෙහන්වස්වග් පරයම ධර්මවද්ශානය ෙන  ේමචකරපරවේ න සු රය 
ඇසුරු වකාට ච ුස්ස යය සුවකවින් දක්ෙනු ලුවේ. 

දුකේඛ සත්යය 

“ඉදං වඛා පන භික්ඛවේ, දුක්ඛං අරියසච්චං, 
නාති පි දුක්ඛා නරා පි දුක්ඛා ෙයාධි පි දුක්ඛා මරණම්පි 
දුක්ඛං අප්පිවයහි සම්පවයාවගා දුක්වඛා පිවයහි 
විප්පවයාවගා දුක්වඛා යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි 

දුක්ඛං, සංඛිත්වතන පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා දුක්ඛා.”  

(ධම්මචක්කප්පෙත්තන සුතරය) 

‘මහවණනි, වම් දුිඃඛාර්ය සතයය ය. භෙවයහි ඉපදීම ද 
දුවකක, උපන්නහුවග් ශාරීරය දිරීම ද දුවකක, නානා ෙයාධීන් 
හට ගුනීම ද දුවකක, මරණය ද දුවකක, අපරිය ෙස්තු අපරිය 
පුද්ගලයන් හා එක්වීම ද දුවකක, පරියෙස්තු පරියපුද්ගලයන්වගන් 
වෙන්වීම ද දුවකක, ෙුෙමනා වදය වනා ලුබීම ද දුවකක, 
වකාටින්ම උපාොනස්කන්ධ පඤ්චකය දුවකක’  යනු එහි 
වත්රුම ය. 

මෙ පියා දුෙ අයියා මල්ලී අක්කා නංගී ගුහුණිය 
පිරිමියා මිනිහා ළමයා තරුණයා සීයා මහත්මයා වනෝනා 
වදවියා මිනිහා බල්ලා බළලා යනාදි වනාවයක් නම් ෙලින් 
කියවෙන්වන්, රෑප වේදනා සඤ්ඤා සංඛාර විඤ්ඤාණ යන 
නාමරෑප සමූහයන් ය. මා පිය දූපුත ්ආදි සත්ෙයන් ෙශාවයන් 
සලකන වදය, විභාග කර බුලූෙවහාත් එහි රෑප වේදනාදි 
නාමරෑප ධර්ම හුර අන් කිසිෙක් වනා ලුවබන්වන් ය. එක් 
එක් භෙයට පළමුවෙන් රෑප වේදනාදීන් පහළවීම භෙවයහි 
ඉපදීම ය. උපන්නහුට වබාවහෝ දුක් ඇති ෙන්වන්ය. 
නූපදිවහාත් කිසි දුකක් නුත. ‘සියලූ දුකට මුල් ෙන බුවින් 
ඉපදීම දුකය’  යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. වම් ඉපදීවම් 
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දුක මෙුකුස පිළිසිඳගන්නා සත්ෙයන් සම්බන්ධවයන් 
විවශා්ෂවයන් කිය යුතුය. මෙුකුස පිළිසිඳගන්නා සත්ෙයාහට 
අත්පා නුතිෙ ඇස් කන් නාසා නුතිෙ දිෙක් කටක් නුතිෙ 
මස්කුබුල්ලක් වලස කලක් මෙු කුස හිරවී ොසය කරන්නට 
සිදුවේ. අත්පා ආදිය ඇතිෙු පසුත් ඒොයින් කිසිදු පරවයෝනනයක් 
ගත වනා හුකිෙ ඇස් කන් නාසා ෙලින්  කිසිදු පරවයෝනනයක් 
ගත වනා හුකිෙ කලක් ඉතා දුකවස් මෙු කුස හිර වී සිටින්නට 
සිදු වේ. කලක් එවස් සිට ඔහු ඉතා දුකවස් දැඩි වේදනා 
විඳිමින් මෙු කුසින් හඩමින් බිහි වෙයි. පරිතිවයන් මෙු කුවසන් 
බිහිවීමක් නුත. 

උපන්නහුවග් ශාරීරය දිරා යාම නරාදුිඃඛ ය. උප්පත්තිවය් 
පටන්ම වම් දිරීම සිදුවෙතත් එය පරකට ෙන්වන් කලක් 
ගතවීවමනි. වපනීම හීනවීම, ඇසීම හීනවීම, දුබල වී තමාවග් 
ශාරිරය පාලනය කර ගත වනාවහන තත්ෙයට පත්වීම, හිසවක් 
රැෙුල පුසී දත් ගුලවී ඇඟරැළි ෙුටී නහර මතු වී විරෑප වී 
වසස්සන්වග් පිළිකුලට භානනය වීම යනාදිය නරා දුක්ඛ ය. 

උප්පන්නහුවග් ශාරිරවය් හටගන්නා වරෝගවය් ඉතා 
වබාවහෝ ය. ශාරීරය වරෝගයන්වග් උප්පත්ති ස්යානයය. වරෝග 
වනා ෙුළවඳන තුනක් සිරුවරහි නුත. හිසරදය, 
කන්කුක්කුම, දත්කුක්කුම, ඇස්ෙල කාච පටල, ඇස්රුොෙ, 
කවනහි පිළිකා, හකුවයහි උගුවරහි පපුවෙහි බවඩහි පිළිකා, 
වනාවයක් තුන හට ගන්නා තද වේදනා වදන වගඩි, ෙණ, 
වසම්පරතිෂයාෙ, කුස්ස, උණ, ෙමණය, අතීසාරය, හතිය, 
මලමුතර හිරවීම, මුතර වබාක්වක් ගල්, ගූදමාර්ගවය් වගඩි, 
ක්ෂයවරෝගය, පක්ෂාඝාතය, සිහිවිකලවීම යනාදිය 
පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ ෙයාදි දුිඃඛ ය ය. 

උපදනා කිසිම සත්ෙවයකුට සුමො ජීෙත් විය හුක්වක් 
වනා වේ.  දිවි වකළෙර ෙන දිනයක් සුමටම එන්වන් ය. 
මරණවයන් සෑම පුද්ගලවයකුටම තමන් ඇලූම් කර වගන 
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සිටින ධනවයන් දූ දරුෙන්වගන් නෑ මිතුරන්වගන් වෙන් 
ෙන්නට සිදු වේ. ජීෙත් වීමට ආශාාෙ තිබියදීම දිවි වකළෙර 
වේ. එයද සත්ෙයා හට ඉෙසිය වනා වහන  මහත් දුවකකි. 
සත්ත්ෙයා අන්සියල්ලටම ෙඩා වනා කුමති ෙන බිය ෙන ඒ 
මරණය වලවහසිවයන් සිදු ෙන්වන් ද වනා වේ. එය සිදු 
ෙන්වන් වසම නුඟී අෙුත් අශා්ොස පරාශා්ොස මාර්ගයන් අෙුරා 
මලමුතර වොට්ට විසි ෙන තරවම් බලෙත් වේදනා ඇති 
කරවීවමනි. එබුවින් එය ඉතාම භායානක දුක ය.  

වලෝකවයහි ජීෙත්ෙන තුනුත්තාට අහිත ෙු දිය ගිනි 
සුළංෙලින් ද ගල් මුල් කටු ආදිවයන් ද වනාවයන් විට පීඩා 
ඇති ෙන්වන් ය. උකුණු මකුණූ මුසි මදුරු පත්තෑ වගෝණුසු 
ආදි කුඩා සතුන්වග්න් ද අේවෙන් ෙුස්වසන් පින්වනන් 
ශාිතවලන් ද කරදර පුමිවණන්වන් ය. නයි වපාවළාං වකාටි 
ෙලස් ආදි නපුරු සතුන් වගන් ද වනාවයක් පීඩා ෙන්වන් ය. 
කාටෙත් කිසිෙරදක් වනාකරණ අනුන්ට යහපතම කරණ 
සත්පුරුෂවයකුටද ෙුෙද රිදවීමට ඔහුවග් තත්ෙය පහළ දැමීමට 
වනාවයක් ආකාරවයන් බණිති, වනාවයක් වචෝදනා කරති. කිසි 
ෙරදක් නුති තුනුත්තා ෙරදට හසු වකාට ද ුෙම් ලබා වදති. 
රැකියාවෙන් තනතුවරන් පහ කරෙති. සමහර විට අත් පා 
ෙලින් ආයුධ ෙලින් පහර වදති. දුකවස් සපයා වගන ඇති 
ෙස්තුෙ වසාරකම් කර ගනිති. වද්පල විනාශා කරති දූදරුෙන්ට 
කරදර කරති. වම්ො ජීෙත් ෙන්නහුට ලුවබන අපරියසම්පරවයෝග 
දුක් ය. 

වලෝකවයහි ස්ථිර කිසිෙක් නුත. අමාරුවෙන් සපයා 
වගන ඇති, නුතිෙම බුරි ඉතා පරවයානනෙත් ෙස්තු ෙන ඇඳුම් 
පුළඳුම් හා වනාවයක් පරිවභෝග භාණ්ඩ ද යාන ොහන හා 
වගෙල් ද තෙත් වනාවයක් පරිය ෙස්තූහු ද දිරීවමන් වහෝ  
වසාර සතුරන්ට හසු විවමන් වහෝ නුති වී යති. එද මිනිසාට 
ෙන මහත් දුකකි. මාපියන්ට පරාණය වමන් පරිය දු දරුවෙෝ 
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ඔෙුන් බලා සිටියදී නුවසන්නාහ. හිමියන්ට පරාණය වස් පරිය 
බිරිවයෝද බිරියන්ට පරිය සුමිවයෝ ද නුවසන්නාහ. සවහෝදර 
සවහෝදරිවයෝ නුවසන්නාහ. නෑ මිතුවරෝ නුවසන්නාහ. සමහර 
විට බිරියන් හුර දූ දරුෙන් හුර සුමිවයෝ පළා යන්නාහ. 
සමහර විට අන් පුරුෂයන් හා එක්තුෙ බිරිවයෝ පළා යන්නාහ. 
දු දරුෙන් පළා යන්නාහ. වම් සසර සුරිසරණ සත්ත්ෙයනට 
ඇති ෙන පරිය විපරවයෝග දුිඃඛය ය. 

සත්ත්ෙයනට ඇති ෙන ආශාා ඉතා වබාවහෝ ය. වහාඳ 
ආහාරයක් දුට කල්හි එයට ආශාාෙ ඇති වේ. වහාඳ ඇදුමක් දුටු 
කල්හි එයට ආශාාෙ ඇති වේ. වහාඳ ොහනයක් දුටු කල්හි 
එයට ආශාාෙ ඇති වේ. වහාඳ වගයක් ෙත්තක් කුඹුරක් දුටු 
කල්හි ඒොට ආශාාෙ ඇති වේ. අඹුෙන් ගුන සුමියන් ගුන දූ 
දරුෙන් ගුන ගරු බුහුමන් ගුන තනතුරු ගුන වනාවයක් දෑ 
දැකීම ඇසීම ගුන උත්සෙ පුෙුතිවීම ගුන වබාවහෝ ආශාාෙල් 
ඇති වේ. ඒ ඇති ෙන ආශාා සියල්ල මුදුන් පත් කර ගුනීමට, 
අශාා කරන සියල්ල ලබා ගුනීමට වලෝකවයහි කිසිම 
වකවනකුට නුපුළුෙන් වේ. එක් එක් අවයකුට ඇති ෙන 
ආශාාෙලින් මුදුන් පත් කර ගුනීමට හුකි ෙන්වන් ඉතා 
ස්ෙල්පයකි. කුමති ෙන වදයින් ලබා ගත හුකි ෙන්වන් ඉතා 
ස්ෙල්පයකි. සාමානයවයන් ඇති ෙන ආශාාෙන් මුදුන්පත්  වනා 
වීම එතරම් මහත් දුකක් වනාවේ. එවහත් ඇතුම් ආශාාෙන් 
මුදුන්පත් වනා වීම ඉෙසිය වනා වහන තරවම් මහ දුකකි. ඒ 
දුක ඉෙසා සිටිය වනාහුකි බුවින් ඇතුම්හු දිවි නසා ගනිති. 
ඇතුම්හු ආශාාෙන් මුදුන් පමුණුො ගුනීමට වගාස් බුණූම් 
අසති ගුටිබුට කති. සිරවගෙලට ෙුවටති ඇතුම්හු මුරුම් 
කති. 

මෙ පියා පුතා දූ සුමියා බිරිය යනාදි පුදග්ලයන් 
ෙශාවයන් සලකන රෑප වේදනා සඤ්ඤා සංඛාර විඤ්ඤාණ යන 
උපාොනස්කන්ධ පඤ්චකය ඇති කල්හි නාති නරා ෙයාධි මරණ 
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අපරියසම්පරවයෝග පරියවිපරවයෝග ඉච්ඡාවිඝාත යන දුක් ඇත්වත් 
ය. ඒො ඇති කල්හි වශාෝක පරිවද්ෙ දුිඃඛ වදෝමනස්ස 
උපායාසවයෝ ද ෙන්නාහ. එහි වශාෝක නම් පරිය විපරවයෝගාදිය 
නිසා සිවතහි හටගන්නා ගින්න ය. එයින් සිත කය වදකම 
දැවේ. පරිවද්ෙ යනු හුඬීමය. දුිඃඛ යනු ශාරිරවය් ඒ ඒ තුන්ෙල 
ඇතිෙන රිදුම් ආදි වනා ඉෙසිය හුකි ස්ෙභාෙවයෝ ය. 
වදෝමනස්ස යනු සිත් රිදුම ය. උපායාශා යනු පපුෙ වියළෙන 
සමහර විට ජිවිතය ද නසන බලෙත් සිත් වෙවහස ය. එය 
බලෙත් වශාෝකවය් වකළෙර ඇති ෙන්නකි. නාති නරා ෙයාධි 
මරණාදිය පඤ්චස්කන්ධවයහි මිස අන් තුනක නුත. ඒ දුක් 
උපදනා තුන - ඇති තුන පඤ්චස්කන්ධ ය. නුෙණ මඳ 
නනයා විසින් සුපයක් වලස වහාඳක් වලස ආත්මයක් වලස 
සලකන, කියන ලද දුක්ෙලින් ෙුළඳ වගන සිටින වපළන 
තෙන දෙන උපාොනස්කන්ධ පඤ්චකය වනා වහාඳක් බෙ 
ඒකාන්තවයන්ම දුකක් බෙ කිසිෙකුවගන් උපවදස් වනා ලබා 
තමන් ෙහන්වස්වග් නුෙණින් තයාගතයන් ෙහන්වස් අෙවබෝධ 
කළ වස්ක. 

සමදුය සත්යය 

“ඉදං වඛා පන භික්ඛවෙ, දුක්ඛසමුදයං අරියසසච්චං, 
යායං තණ්හා වපාවනාභවිකා නන්දදිරාග සහගතා තතර 
තතරාභිනන්දදිනී, වසයයථිදං කාමතණ්හා භෙතණ්හා 

විභෙතණ්හා.”  

වම්  ම්මචක්කප්පව ් න සු රධයහි සමුදය සතයය 

දැක්වෙන අකාර ය. “මහවණනි, පෙත්නා භෙය සිවඳනු සමගම  
අලූත් භෙයක් ඇති කරන්නාෙු පඤ්චස්කන්ධය ගුන සතුටු 
ෙන එහි ඇවලන, ලුවබන භෙය වකවරහි සතුට ඇති කරන 
කාම තෘෂ්ණා භෙතෘෂ්ණා විභෙතෘෂ්ණා ෙශාවයන් තුන් ආකාර 

ෙන තණ්හාෙ දුිඃක්ඛසමුදයායයයසතය ය”  යනු එහි වත්රුම ය. 
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තාත්තා පුතා යනාදීන් පුද්ගලයන් ෙශාවයන් වගන 
ඇලුම් කරන උපාොනස්කන්ධ පඤ්චකය සුබෑෙටම දුක් කදක් 
බෙ අෙවබෝද කරගත් තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘ඒ දුිඃඛස්කන්ධය 
ඉවේම ඇති ෙන්නක් ද වද්ොදි යම්කිසි බලෙවතකු විසින් ඇති 
කරන්නක් ද, වකවස් ඇති ෙන්නක් දැ යි විමසන වස්ක් 
කිසිෙකුවග් උපවද්ශායක් වනාමුතිෙ තමන් ෙහන්වස්වග් 
ශාක්තිවයන්ම ඒ උපාොනස්කන්ධ පඤ්චකය නුෙත නුෙත 
අතිවීවම් සුබෑ වහ්තුෙ තෘෂ්ණාෙ බෙ දැක ෙොළ වස්ක. දුක 
ඇති කරන සුබෑ වහ්තුෙ ෙන බුවින් තණ්හාෙ සමුදයසච්ච 
නම් වේ.  

අබ තල වී මුං කනු වකාස් ආදි ඇට ෙගයෙල වතත් 
ගතියක් ඇත්වත්ය. එහි අධාරවයන් සුදුසු අෙස්යාවෙහි ඒ 
ඇටෙලින් පුළ ඇති කරනු ලුවේ. යම් ඇටයක වතත් ගතිය 
නුති ෙුෙවහාත් වියළි ගියවහාත් ඒ ඇටය නිකම්ම දිරා යනො 
මිස එයින් පුළයක් ඇති වනා වේ. තෘෂ්ණා නමුති වතත් 
ගතිය කුශාලාකුශාල කර්ම සියල්වලහිම පුතිර පෙතී. ඒ නිසා ඒ 
කර්ම සුදුසු අෙස්යාවෙහි පරතිසන්ධි විපාක ඇති කිරීමට සමත් 
වෙයි. තණ්හාෙ කර්මයන්වග් පරාණය ය. අර්හන්මාර්ගඥාන 
නමුති ගින්වනන් කර්ම විෂවයහි පෙත්නා තණ්හානුසය 
වියළො හුරියවහාත් ඒ කමමවයෝ පරතිසන්ධි ොනයට සමත් වනා 
ෙන්නාහ. කර්මයට භෙවයහි පරතිසන්ධිොනශාක්තිය ලබා වදන 
තෘෂ්ණාෙ පරතිසන්ධි වගන දීවමහි වහෙත් පුනර්භෙය ඇති 
කිරීවමහි කර්මයට ෙඩා පරධාන තුනක් ගනී. එබුවින් කමමය 
සමුොය සතය යි වනා ෙදරා තෘෂ්ණාෙම සමුදය සතයය යි 
ෙොළහ. 

නිරරෝධ් සත්යය  

“ඉදං වඛා පන භික්ඛවේ, දුක්ඛනිවරාධං 
අරියසච්චං, වයා තස්සාවයෙ තණ්හාය අවසස 
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විරාගනිවරාවධා චවගෝ පටිනිස්සග්වගා මුත්ති 

අනාලවයෝ.”  

(ධම්මචක්කප්පෙත්තන සු.) 

වම් නිවරෝධසතය වද්ශානාෙ ය. ‘මහවණනි, 
උපොනස්කන්ධ සංඛයාත භෙය නුෙත නුෙත ඇති කරන ඒ 
තෘෂ්ණාවෙහි නිරෙවශා්ෂ නිවරෝධය ෙු යම් නිෙනක් වේ ද යම් 
නිෙනක් නිසා ඒ තෘෂ්ණාෙ අත් හුරීමක් විසි කර දැමීමක් 
දුකින් මිදීමක් වේ ද පඤ්චකාමගුණ සංඛයාත ඇවලන තුන් 
නුති ස්ොභාෙයක් වේ ද එය දුිඃඛ නිවරෝධායයයසතයය ය’  යනු 
එහි වත්රුම ය. එහි වකටි අදහස නිෙන ම නිවරෝධසතයය 
යනුයි. 

නාති නරා ෙයාධි මරණාදි දුක්ෙලින් වපළමින් 
දුිඃඛස්කන්ධයක් ෙන පඤ්වචෝපාොනස්කන්ධයම ආත්ම වකාට 
වෙවසන සත්ත්ෙසමුහයාට පිහිටක් වසායන්නාෙු භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට වලෝකතරවයහි කිසිම තුනක කිසිම භෙයක ඒ දුක් 
ෙලින් වතාර තුනක් නුති බෙ, නිතයසුඛයක් ඇති තුනක් 
නුති බෙ වපනිණ. පඤ්වචෝපාොනස්කන්ධ සංඛයාත 
දුිඃඛස්කන්ධය දරන්නා හට දුකින් වතාරවීමට ඇති එකම පිහිට 
නිතය ෙු එකම පිහිට ඒ දුිඃඛස්කන්ධයාවග් නිවරෝධය ම බෙ 
කිසිෙකුවග් උපවද්ශායකින් වතාරෙ ස්ෙශාක්තිවයන් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අෙවබෝධ වකාට ෙොළ වස්ක. ඒ දුිඃඛස්කන්ධයාවග් 
නිවීම දුිඃඛනිවරෝධායයයසතයය යි ෙොළ වස්ක. දුිඃඛස්කන්ධයාවග් 
පුෙුත්මට දුිඃඛස්කන්ධය නුෙත නුෙත ඇති වීමට වහ්තුෙ 
ෙන තණ්හාෙ නුති ෙුෙවහාත් දුිඃඛස්කන්ධයාවග් නිවරෝධය 
වහෙත් වනා පුෙුත්ම එයින් සිදුෙන බුවින් නිවරෝධසතයය 
විස්තර කිරීවම්දී තෘෂ්ණාෙවග් නිරෙවශා්ෂ නිවරෝධය 
දුිඃඛනිවරෝධායයය සතයය යි ෙොළ වස්ක.  
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දුිඃඛස්කන්ධයාවග් නිවරෝධය ෙු නිර්ොණධාතුවෙහි 
මමය අනිකාය කියා සුලවකන නාමරෑපයන්වගන් කිසිෙක් 
නුත. ඒ නිවරෝධයට පුමිණිය වහාත් එය ලුබුෙ වහාත් තමාත් 
නුතිවෙති යි සිතා ඇතුම්හු නිෙනට බිය වෙති. ඇතුම්හු 
නිෙන පලක් නුති වදයකු යි ද සිතති. නිෙන පිළිබඳෙ එබඳු 
අදහස් ඇති ෙන්වන් දුිඃඛසතයය වනාදැනීම  නිසාය. නරාෙ හා 
මරණය නාමරෑපයන්වගන් අංග වදකක් ෙන බුවින් සත්ෙයන් 
ෙශාවයන් සලකන නාමරෑප ඇත වහාත් නරාමරණයද ඇත්වත් 
ය. නරා මරණය නුති වීමට නම් නාමරෑපයන් නුති විය යුතු 
ය. ෙයාධියත් එොවය්ම අංගයකි. නාමරෑප ඇවතාත් ෙයාධිය 
ඇත. ෙයධිය නුති ෙන්නට නාමරෑප නුතිවිය යුතුය. 
සත්ත්ෙයා ෙශාවයන් සුලවකන රෑප කය හා නාමයන් ඇති 
කල්හි ෙුස්වසන් පින්වනන් අෙුවෙන් සුළගින් ෙන වනාවයක් 
පීඩා ඇත්වත් ය. උකුණන්වගන් මකුණන්වගන් පණුෙන්වගන් 
මුස්සන්වගන් මදුරුෙන්වගන් නපුරු සතුන්වගන් නපුරු 
මිනිසුන්වගන් වනාවයක් පීඩා ඇත්වත් ය. රෑප කයක් 
නුතවහාත් ඒො ඇතිෙන තුනක් නුත. රෑප කයක් ඇති 
කල්හි එය පුෙුත්වීමට වබාවහෝ වද් වසායා ගන්නට සිදුවේ. 
එවස් වසායා ගත් වද් ගිනි දිය ආදිවයන් නුවසන්වන්ය. 
වසාරු ගන්නාහ. සතුවරෝ නසන්නාහ. රෑප කයක් නුතවහාත් 
තමාවග්ය කියා වදයක ් නුති බුවින් වසාර සතුරන්වගන් 
පීඩාෙක්ද නුත. කියන ලද අපරිය සම්පරවයෝග දුිඃඛය ෙන්වන් 
නාමරෑප ඇති කල්හිය. ඒ දුිඃඛය වනා වීමට නම් 
පඤ්චස්කන්ධයක් නුතිවිය යුතුය. පඤ්චස්කන්ධයක් 
ඇතවහාත් පරිය ෙස්තු පරිය පුද්ගල වකාටසක්ද ඇත. ඒො ඇති 
කල්හි පරිය විපරවයෝග දුිඃඛය ඇත. එය නුතිවීමටත් 
පඤ්චස්කන්ධයක් වනා තිබිය යුතුය. පඤ්චස්කන්ධයක් ඇති 
කල්හි වනාවයක් ආශාාෙන් ඇති වේ. ආශාා ඇතිෙන තරමට ඒ 
වද්ෙල් ලුවබන්වන් ද වනා වේ. ඒ කුමති ෙන දෑ වනා 
ලුබීවම් දුක නුති ෙන්නට ද පඤ්චස්කන්දය නුතිවිය යුතු ය. 
පඤ්චස්කන්ධය ඇති කල්හි එය පෙත්ො ගුනීම සඳහා දිවි 
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හිමිවයන් වබාවහෝ වෙවහසිය යුතු ය. පඤ්චස්කන්ධය 
ඇවතාත් ඒ වෙවහසීවම් දුක ද ඇත්වත් ය. එය මුල් වකාට 
තෙත් වබාවහෝ දුක් ද ඇතිෙන්වන් ය. එොයින් මිදිමට නම් 
පඤ්චස්කන්ධයක් නුති විය යුතු ය. වසෝක පරිවද්ෙ දුක්ඛ 
වදෝමනස්ස උපායාසයන් ඇත්වත්ද පඤ්චස්කන්ධය ඇති 
කල්හිය. පඤ්චස්කන්ධයක් නුතවහාත් ඒොට ඇතිෙන්නට 
තුනක් නුත. හිසරදය ඇතියකුට එය ඉතිරි කරවගන සුෙය 
වනා ලුබිය හුකි ය. ෙනයක් ඇතියකුට ෙනය ඉතිරි කරවගන 
සුෙය වනාලබිය හුකි ය. වගඩියක් ඇතියකුට වගඩිය ඉතිරි 
කරවගන සුෙය වනා ලුබිය හුකිය. එවමන් පඤ්චස්කන්ධයට 
සංඛයාත දුිඃඛස්කන්ධය ඉතිරි කරවගන දුක් නිවීම් සුෙය වනා 
ලුබිය හුකි ය. දුකට වනා කුමුති නම් පඤ්චස්කන්ධයට  
වනා කුමති විය යුතු ය. පඤ්චස්කන්ධයක් නුතිවෙනොට බිය 
වනා විය යුතු ය. 

මාර්ග සත්යය  

‘ඉදං වඛා පන භික්ඛවේ, දුක්ඛනිවරාධගාමිනී පටිපො 
අරියසච්චං, අයවමෙ අරිවයා  අට්ාංගිවකා මග්වගා 
වසයයථිදං? සම්මාදිට්ඨි සම්මාසංකප්වපා සම්මාොචා 
සම්මාකම්මන්වතා සම්මා ආජීවො සම්මාොයාවමා සම්මාසති 
සම්මාසමාධි’ 

(ධම්මචක්කප්පෙත්තන සු.)    

‘මහවණනි, වම් ආයයය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ම 
දුක්ඛනිවරෝධගාමිනී පරතිපො ආයයය සතයය ය. ඒ කෙවර් ද? 
සම්මාදිට්ඨී සම්මාසංකප්ප සම්මාොචා සම්මාකම්මන්ත 
සම්මාආජිෙ සම්මාොයාම සම්මාසති සම්මාසමාධි යන වම් අට 
ය’  යනු එහි වත්රුම ය.   
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දුකින් මිදීවම් කරමය: නියම සුපය, ථිර සුපය ලුබීවම් 
කරමය වසෙු භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට කිසිෙකුවගන් වනා අසා 
කිසිවෙකුවගන් උපවද්ශායක් වනා ලබා වම් අෂ්ටාංගික මාර්ගය 
නිෙනට පුමිණීවම් මාර්ගය බෙ අෙවබෝධ විය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් චක්ෂුස ඒකාන්ත දුකක් බෙත් 
එය ඇති කරන පරධාන වහ්තුෙ තණ්හාෙ බෙත් ඒ වදක්හි වනා 
පුෙුත්ම නිෙන බෙත් අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිෙන් ලුබීවම් 
උපාය බෙත් දැන ෙොළ වස්ක. එවස් වශාරෝතරය දුක බෙත් එය 
ඇති කරන මූල වහ්තුෙ තණ්හාෙ බෙත් ඒ වදක්හි වනා 
පුෙුත්ම නිෙන බෙත් අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඒ නිෙන ලුබීවම් 
උපාය බෙත් දැන ෙොල වස්ක. වමවස් අතීතානාගත ෙර්තමාන 
යන කාලතරයට අයත් ෙු ද කාලතරයට අයත් වනා ෙු ද සියල්ල 
සම්බන්ධවයන් ම චතුස්සතයය අෙවබෝධ කර ෙොරා 
සර්ෙඥත්ෙයට පුමිණ ෙොළ වස්ක. 

සර්වරඥත්ාඥානය  

පටිසම්භිදාමග්ගධය් ධසෝෙස පඤ්ඤානිද්ධද්සධය් 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් සර්ෙඥතාඥානය වමවස් විස්තර කර 
ඇත්වත් ය.                  

    “නත්ථි තස්ස භගෙවතෝ අඤ්ඤාතං අදිට්ාං අවිදිතං 
අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය. අතීතං අනාගතං 
පච්චුප්පන්නං උපාොය සේවේ ධම්මා සේබාකාවරන බු ස්ස 

භගෙවතා ඤාණමුවඛ ආපායං ආගච්ඡන්ති” 

යං කිඤ්චි වනයයං නාම අත්ථි, තං සේබං නානිතේබං 
අත්තත්වයා ො පරත්වයා ො උභයත්වයා ො දිට්ාධම්මිවකා ො 
අත්වයා සම්පරායිවකා ො අත්වයා උත්තාවනා ො අත්වයා 
ගම්භීවරා ො අත්වයා ගුළ්වහා ො අත්වයා පටිච්නන්වනෝ ො 
අත්වයා වනවයයා ො අත්වයා නීවතා ො අත්වයා අනෙජ්වනා 
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ො අත්වයා නික්කිවලවසා ො අත්වයා වොොවනා ො අත්වයා 
පරමත්වයා ො අත්වයා සේබං තං අන්වතාබු ඤාවණ 
පරිෙත්තති. 

සේබං කායකම්මං බු ස්ස භගෙවතා ඤාණානුපරිෙත්ති, 
සේබං ෙචී කම්මං බු ස්ස භගෙවතා ඤණානුපරිෙත්ති, සේබං 
මවනාකම්මං බුද්ධස්ස භගෙවතෝ ඤාණානුපරිෙත්ති. 

අතීවත් බු ස්ස භගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං, 
අනාගවත් බු ස්ස භගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං 
පච්චුප්පන්වන් බු ස්ස භගෙවතෝ අප්පටිහතං ඤාණං. 

යාෙතකං වනයයං තාෙතකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං 
වනයයං, වනයයපරියන්තිකං ඤාණං වනයයං අතික්කමිත්ො 
ඤාණං නප්පෙත්තති, ඤාණං අතික්කමිත්ො වනයයපවයා 
නන්ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤ පරියන්තට්ාායිවනා වත ධම්මා, යයා 
දිවින්නං සමුග්ගපටලානං සම්මා ඵුසිතානං වහට්ඨිමං 
නාතිෙත්තති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ාායිවනා, එෙවමෙ 
බු ස්ස භගෙවතෝ වනයයඤ්ච ඤාණඤ්ච 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ාායිවනා, යාෙතකං වනයයං 
තාෙතකං ඤාණං යාෙතකං ඤාණං තාෙතකං වනයය, වනයය 
පරියන්තිකං ඤාණං ඤාණපරියන්තිකං වනයයං, වනයයං 
අතික්කමිත්ො ඤාණං නප්පෙත්තති, ඤාණං අතික්කමිත්ො 
වනයයපවයා නන්ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ාායිවනා වත 
ධම්මා, සේවබසු ධම්වමසු බු ස්ස භගෙවතා ඤාණං පෙත්තති.’  

රත්ේරුම: 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වනා දන්නා ලද්දක් 
වනා දක්නා ලද්දක් ඥානවයන් වනා පුමිවණන ලද්දක්, 
පරතයක්ෂ වනා කරන ලද්දක්, ඥානවයන් ස්පර්ෂ වනා කරන 
ලද්දක් නුත. අතීත ෙු ද, අනාගත ෙු ද, ෙර්යමාන ෙු ද 
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සකලධමමවයෝ සර්ොකාරවයන් භාගයෙත් බුදුරනාණන් 
ෙහන්වස්වග් ඥාන මුඛවයහි වපනී සිටින්නාහ. 

වනයය නම් ෙු යම් කිසිෙක් ඇති නම් ඒ දත යුතු 
සියල්ල ආත්මාර්යය වහෝ වේො, පරාර්යය වහා වේො. 
උභයාර්යය වහෝ වේො, දෘෂ්ටධාර්මිකාර්යය වහෝ වේො, 
සාම්පරායිකාර්යය වහෝ වේො, වනා ගුඹුරු අර්යය වහෝ 
වේො, ගම්භීරාර්යය වහෝ වේො, ගූඪාර්යය වහෝ වේො, 
පරච්ඡන්නාර්යය වහෝ වේො, වනයයාර්යය වහෝ වේො, 
නීතාර්යය වහෝ වේො, අනෙර්යය වහෝ වේො, නික්වල්ශාාර්යය 
වහෝ වේො ෙයෙොනාර්යය වහෝ වේො, නිර්ොණසංඛයාත 
පරමාර්යය වහෝ වේො, ඒ සියල්ල බුද්ධ ඥානය තුළ 
පරිෙර්තනය වෙයි. 

භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් කායකර්ම සියල්ල 
ඥාණය අනුෙ පෙතී. භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් 
ොක්කර්ම සියල්ල ඥානය අනුෙ පෙතී. භාගයෙත් බුදුරනාණන් 
ෙහන්වස්වග් මනිඃකර්ම සියල්ල ඥානය අනුෙ පෙතී. 

භාගයෙත් බුදුරදුන්වග් ඥානය අතීතවයහි සුපීමක් 
නුත. භාගයෙත් බුදුරදුන්වග් ඥානය අනාගතවයහි සුපීමක් 
නුත. භාගයෙත් බුදුරදුන්වග් ඥානය ෙර්තමානවයහි සුපීමක් 
නුත. 

වඥය යම් පමණ නම් ඥානය ද එපමණ වේ. වඥය, 
ඥානය හිමි වකාට ඇත්වත් ය. ඥානය, වඥයය හිමි වකාට 
ඇත්වත් ය. වඥයය ඉක්මො ඥානය වනා පෙතී. ඥානය 
ඉක්මො වඥයපයය නුත. ඒ ධර්මවයෝ ඔෙුවනාෙුන් පර්යන්ත 
වකාට සිට්න්නාහ. කටෙල් මුනවින් වහ්ත්තු ෙන වස්ප්පුෙක් 
ෙුසූ කල්හි යම් වස් උඩුපියන යටිපියන ඉක්මො වනාසිටී ද, 
යටිපියන උඩුපියන ඉක්මො වනාසිටී ද,  යම් වස් ඒ වදක 
ඔෙුවනාෙුන් වකළෙර වකාට ඇත්වත් වේ ද, එවමන්ම 
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භාගයෙත් බුදුරදුන්වග් ඥාණය හා වඥයය ඔෙුවනාෙුන් 
වකළෙර වකාට ඇත්වත් ය. යම් පමණ වඥයය වේද ඥාණයද 
එපමණ වේ. ඥානය යම් පමණද වඥයය එපමණය. ඥානය, 
වඥයය වකළෙර වකාට ඇත්වත්ය, වඥයය, ඥානය වකළෙර 
වකාට ඇත්වත්ය. වඥයය ඉක්මො ඥානය වනා පෙතී. ඥානය 
ඉක්මො වඥයපයය නුත. ඒ ධර්මවයෝ වදවදන ඔෙුවනාෙුන් 
වකළෙර වකාට සිටින්වනෝ ය. භාගයෙත් බුදුරදුන්වග් ඥානය 
සකල ධර්මයන්හි පෙත්වන්ය.  

සර්ෙඥතාඥානය සකළධර්ම විෂවයහි කිසි තුනක 
පුකිළීමක් ගුටීමක් ආෙරණයක් නුතිය ගමන් කරන බුවින් 
එයට අනාෙරණඥාන  යයි ද කියනු ලුවේ. සර්ෙඥතාඥානය 
ඇති බුවින් බුදුරදුන්ට සියල්ල නිරතුරුෙ වපවනමින් පෙත්වන් 
වනාවේ. ඒ ඥානය ඇති කල්හි වනා දත හුකි වනා දැකිය හුකි 
වදයක්ද නුත. ආෙර්නනා කරන කරන සියල්ල ඉතා පිරිසිදු 
වලස ඒ ඥානයට වපවනන්වන්ය. එය වලාෙුතුරා බුදුනට 
පමණක් ඇති අන් කිසිෙකුට නුති විවශා්ෂ ඥානයකි. එහි තතු 
වසස්සන් විසින් වනා දැකිය හුකිය. ඒ ඥානවය් සුටි වකවස්ද? 
එක්  පුද්ගලවයකුට පමණක් එබදු ඥාණයක් ඇතිවිය හුකිද? 
බුදුරදුන් ඒ ඥානවයන් එක විටම සියල්ල දුටුවය්ද? එකිවනක 
වෙන් ෙශාවයන් බලා දැන සර්ෙඥ ෙුවය්ද? යනාදීන් සාමානය 
නනයා විසින් වනා සිතිය යුතුය. ඒ සිතීම අනථිකරය. එබුවින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින්, 

‘බු ානං භික්ඛවේ, බුද්ධවිසවයා අචින්වතවයයා. න 
චින්තිතේවබා, යං චින්වතන්වතා උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී 
අස්ස’  

ගඅංගුත්තර චතුක්කනිපාන 238) 
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යනු ෙොරණ ලදී. ‘මහවණනි, බුදුන්වග් බුද්ධවිෂය වනා 
සිතිය යුතු ය. එය සිතන්වන් උමතු බෙටත් වෙවහසටත් 
පත්ෙන්වන්ය’  යනු එහි වත්රුම ය.  

දාබලඥානය 

‘දස වඛෝ පනිමානි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස 
තයාගතබලානි, වයහි බවලහි සමන්නාගවතා තයාගවතා 
ආසභං ාානං පටිනානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බරහ්මචක්කං පෙත්වතති’    

වමවස් මහාසීහනාද සු රධයහි ෙොරා ඇති පරිදි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් හට වසස්සන්ට නුති ඥාන බල දශායක් 
ඇත්වත් ය. ඒ බලයන්වගන් යුක්ත බුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වලෝකවයහි උත්තම ස්යානයට පුමිණි සිටින වස්ක. 
ක්ෂතරිය පිරිස ය, බරාහ්මණ පිරිස ය, ගෘහපති පරිිසය. ශාරමණ 
පිරිස ය, චාතුර්මහාරාජික පිරිස ය, තාෙතිංස පිරිසය, මාර 
පිරිස ය, බරහ්ම පිරිසය යන අට පිරිවසහි අභීත සිංහනාද 
පෙත්ෙන වස්ක. බරහ්මචකර නම් ෙු උත්තම ධමමචකරය පෙත්ෙන 
වස්ක.  

1. පළමවුරන ත්ථාගත් බලය 

ස්යානාස්යාන දන්නා නුෙණ. 
 

‘ඉධ සාරිපුත්ත තයාගවතා ඨානඤ්ච ඨානධ ා 
අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානධ ා යයාභූතං පනානාති, යම්පි 
සාරිපුත්ත තයාගවතෝ ාානඤ්ච ාානවතා අට්ාානඤ්ච 
අට්ාානවතා යයාභූතං පනානාති ඉදම්පි සාරිපුත්ත 
තයාගතස්ස තයාගත බලං වහාති. යං බලං ආගම්ම 
තයාගවතා ආසහං ාානං පටිනානාති පරිසාසු සීහනාදං 
නදති බරහ්මචක්කං පෙත්වත්ති.’      
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ගමහාසීහනාද සුත්ත)   

වම් පාාවයහි ාාන යන ෙචනවයන් දක්ෙන්වන් ඒ ඒ 
කරුණු සිදුවීවම් ඒ ඒ වදය ඇති වීවම් වහ්තුෙ ය. අට්ාාන 
යන ෙචනවයන් දැක්වෙන්වන් වහ්තු වනාෙන වදය ය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ඒ වදය සිදුවීවම් වහ්තු ද 
නිෙරදි වලස දන්නාහ. එවස් ම අවහ්තු ද නිෙරදි වලස 
දන්නාහ. ඒ වහ්තු අවහ්තු වදක ඇති සුටියට ම වනා ෙරදො 
දන්නා නුෙණ පළමුෙන තයාගත බලය ය. ඒ බලවයන් යුක්ත 
බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවයහි අගරස්යානයට 
පුමිණ සිටින්නාහ. අටපිරිස මුද සිංහනාදය පෙත්ෙන්නාහ. 
බරහ්මචකරය පෙත්ෙන්නාහ.   

වම් ඥානවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස් වසෝොන් 
පුද්ගලවයකු විසින් කිසි සංස්කාරයක් නිතයය කියා ද සුඛය 
කියා ද ආත්මය කියාද ෙරදො සිතා ගුනීමට කරුණක් නුති 
බෙ දන්නා වස්ක. පෘයග්නනයකු විසින් නම් එවස් ෙරදො සිතා 
ගුනීමට කරුණු ඇති බෙ දන්නා වස්ක. වසෝොන් පුද්ගලවයකු 
විසින් මෙ මුරීමට පියා මුරීමට රහතුන් මුරීමට නපුරු සිතින් 
තයාගත ශාරීරවයහි වල් මතුකිරීමට සංඝයා බිඳවීමට කරුණක් 
නුති බෙ දන්නාහ. පෘයග්නනයකු විසින් එවස් කිරීමට කරුණු 
ඇති බෙ දන්නාහ. වසෝොන් පුද්ගලයකු විසින් භාොන්තරවය් 
දී ෙුෙ ද බුදුරදුන් හුර අන්යයකු තමාවග් ශාාස්තෲෙරයා 
සුටියට පිළිගුනිමට කරුණක් නුති බෙ දන්නාහ. 
පෘයග්නනයන්ට ෙනාහි අනයයන් තමන්වග් ශාාස්තෘෙරයා 
සුටියට පිළිගුනීමට කරුණු ඇති බෙ දන්නාහ. වසෝොන් 
පුද්ගලකුට සසර අටෙන ෙරටත් ඉපදීමට වහ්තුෙක් නුති 
බෙත්, එක් වලෝකධාතුෙක එකෙර වලාෙුතුරා බුදුෙරයන් 
වදනමක් පහළවීමට වහ්තුෙක් නුති බෙත්, එක් වලෝක 
ධාතුෙක එකෙර සක්විති රනුන් වදවදනකු පහළවීමට වහ්තු 
නුති බෙත්, ස්තරිත්ෙවයහි සිට වලාෙුතුරා බුදු විය හුකි වීමට 
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චකරෙර්ති රන විය හුකිවීමට, ශාකරන්දෙය කළ හුකි වීමට 
මාරත්ෙය කළ හුකි වීමට බරහ්මත්ෙය කළ හුකි වීමට 
වහ්තුෙක් නුති බෙත් දන්නා වස්ක. කායදුශා්චරිත ොක්දුශා්චරිත 
මවනෝදුශා්චරිත යන වම්ොයින්  ඉෂ්ා විපාක ලුබිමට කරුණක් 
නුති බෙත්, කායසුචරිත ොක්සුචරිත මවනෝසුචරිත යන 
වම්ොයින් අනිෂ්ටවිපාක ලුබීමට කරුණක් නුති බෙත් 
දන්නාහ. වමවස් සියල්ල පිළිබඳෙ වහ්තු අවහ්තු දන්නාහ. 

2. රදවරන ත්ථාගත් බලය. 

කාලතරයෙර්තී ෙු කමමසමාොනයන්වග් විපාක දන්නා 
නුෙණ. 
 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත, තයාගවතා 
අ ී ානාග පච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදනානං 
ඨානධසා ධහ ුධසා විපාකං යයාභූතං පනානාති, යම්පි 
සාරිපුත්ත, තයාගවතෝ අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං 
කම්මසමාොනානං ාානවසා වහතුවසා විපාකං 
යයාභූතං පනානාති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත, තයාගතස්ස 
තයාගත බලං යං බලං ආගම්ම තයාගවතා ආසහං 
ාානං පටිනානාති පරිසාසු සීහනාදං නදති. 
බරහ්මචක්කං පෙත්වතති.’  

(මහා සීහනාද සුත්ත) 

අතීතානාගත ෙර්තමාන යන කාලතරවයහි ෙු 
කූශාලාකුශාලකර්මයන්වග් විපාක තත්ත්ොකාරවයන් දන්නා 
නුෙණ වදෙන තයාගත බලය බෙ වම් පාාවයන් දැක්වේ. 
කර්මවිපාක තත්ත්ෙය ඉතාම ගුඹුරු කරුවණකි. එය 
බුදුෙරුන්ට මිස ශාරාෙකයනට අවිශාය කරුණකි. ශාරාෙකයන්ට දත 
හුක්වක් කර්මවිපාකවයන් සුළු වකාටසක් පමවණකි. 
තමතමන්ට දත හුකි පරමාණවයන් කර්මවිපාක තත්ත්ෙය දැන 
ගුනීමට ශාරාෙකයන් විසින් ද උත්සහ කළ යුතුය. එය 
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සර්ොකාරවයන් ම දැනගන්නට උත්සහ කළ වහාත් සිතන්නට 
ගිය වහාත් ඉන් ශාරාෙකයා අමාරුෙට පත් වෙනෙ මිස ඔහුට 
අන් පලක් වනා ලුවේ. 

එවහයින්:-  

‘කම්මවිපාවකා භික්ඛවේ, අචින්වතවයයා න 
චින්තිතේවබා, යං චිනිවතන්වතා උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී 
අස්ස’  

(අංගුත්තර 288) 

යනුවෙන් ‘මහවණනි, කර්මවිපාකය වනා සිතිය 
යුත්තකි. වනා සිතිය යුතු ය. එය සිතන තුනුත්වත් 
උමතුෙටත් දුකටත් පුමිවණ් ය’  යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළ වස්ක. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කර්මවිපාකඥානය ෙු වදෙන 
තයාගතබලය අභි ේමපිටකධය් විභංගපරකරණධය් 
ඤාණවිභංගධය් වමවස් වසාවළාස් ආකාරයකින් විස්තර කර 
තිවේ. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
ග ිසම්ප ් ි ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 

ගතිසම්පත්තිවයන් ෙළක්ෙනු ලුබීවමන් විපාක දිය 
වනා හුකි ෙ ඇත් ඇතම් පාපකර්මවයෝ ඇතහ යනු එහි 
වත්රුමය. 

ගති යනු ආත්මභාෙයට නවමකි. කුශාලකර්ම බලවයන් 
ලබන මනුෂය වද්ෙ බරහ්ම ආත්මභාෙවයෝ ගතිසම්පත්තිය ය. 
කුශාලකර්මයකින් යහපත් ආත්මභාෙයක් ලද කල්හි වබවහවින් 
කුශාලකර්මවයෝ ම විපාක වදති. අතීතවයහි කළ වබාවහෝ 
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අකුශාලකර්ම ඇතියෙුට ඒ ආත්මභාෙවය් දී ඒො විපාක වනා 
වදති. ගතිසම්පත්තිය ඒොවය් විපාක දීම ෙළක්ෙයි. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
උපාධිසම්ප ් ි  ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 

උපධිසම්පත්තිවයන් ෙළක්ෙනු ලුබීම නිසා විපාක වනා 
වදන ඇතුම් පාපකර්මවයෝ ඇත්තාහ යනු එහි වත්රුම ය. 

 උපධිසම්පත්තිය යනු වහාදීන් ෙුඩුණු අංගපරත්යංග 
ඇති ශාීවතෝෂ්ණාදියට ඔවරාත්තු වදන ෙුඩට ඔවරාත්තු වදන 
ෙර්ණෙත් ෙූ දුටුෙන්ට සතුට ඇති කරන වශාෝභන ශාරීරය ය. 
අතීතවයහි කළ වබාවහෝ අකුශාල කර්මයන් ඇතියකු විසින් 
යම්කිසි කුශාලයකින් උපධිසම්පත්තිය ලද වමාත් රෑපවශාෝභාෙ 
නිසා ඔහුට ගිය ගිය තුන සුළකිලි ලුවේ.  උපධිසම්පත්තිය 
ඇති තිරිසන් සතාද වබාවහෝ සුප ලබති. ඇතුම් තිරිසනුන් 
දුප්පත් ඇතුම් මිනිසුන්ට ද ෙඩා සුප ලබන්වන් 
උපධිසම්පත්තිය නිසා ය. උපධිසම්පත්තිය ඇති තුනුත්තා 
වබාවහෝ වදනාට පරිය බුවින් ඔහුට වබාවහෝ වදනාවගන් 
සුළකිලි ලුවබන බුවින් සාගින්වන් සිටෙන පාපකර්මය ඔහු 
සාගින්වනන් සිටවීමට සමත් වනාවේ. වහාද ඇඳුම් පුළදුම් 
නුති වකාට, කිළිටි ෙුරහිලි ඇඳුම් හඳෙන කර්මය ඔහුට ඇඳුම් 
පුළඳුම් නුතිකිරිමට සමත් වනාවේ. ොසස්යානයක් නුති 
කරන කර්මය ඔහුට ොසස්යානයක් නුතිකිරිමට සමත් 
වනාවේ. වමවස් උපධිසම්පත්තිය නිසා  වබාවහෝ අතීත 
අකුශාලකර්මවයෝ තමන්වග් විපාකය ඇති කිරිමට වනා සමත් 
වෙති. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
කාලසම්ප ් ි ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 
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කාලසම්පත්තිය ෙළක්ෙනු ලුබීම නිසා තමන්වග් 
විපාකය වනා වදන්නා ෙූ ඇතුම් කර්මවයෝ ඇතහ යනු එහි 
වත්රුම ය.  

වහාඳ රනුන් ඇති වහාඳ ආණ්ඩු ඇති, කලට ෙුසි 
ලුවබන - පමණට ෙුසි ලුවබන කාලය සම්පත්ති කාලය ය. 
සම්පත්තිකාලවය් කාහටත් පහසුවෙන් ජීෙත් විය හුකි ය. 
සත්ත්ෙයන් සාගින්වනන් වපළන පිපාසාවෙන් වපළන වරෝග 
ෙලින් වපළන තෙත් වනාවයක් අයුරින් සත්ෙයන් වපළන 
අකුශාල කර්මයන්ට කාලසම්පත්තිවය් දී සත්ෙයන් වපළිමට ඉඩ 
වනා ලුවේ. තමන්වග් විපාක ොනයට කාලසම්පත්තිය බාධා 
කරන බුවින් ඇතුමුන්වග් වබාවහෝ අකුශාලකර්මවයෝ විපාක 
වනා දි පෙතිත්. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
පධයාගසම්ප ් ි  ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 

පරවයෝගසම්පත්තිවයන් බාධිත බුවින් විපාක වනා 
වදන්නා ෙූ ඇතුම් පාපකර්මවයෝ ඇතහ. පරණෙධාදි අකුශාල 
කරියාෙලින් ෙුළකීම, සුචරිතය පිරීම, පමණට ආහාර ගුනීම, 
පමණට වියදම් කීරීම, වගාවිකම් අත්කම් ආදිවයහි වයදීම, 
අනයයන් හා වහාදීන් විසීම පරවයෝගසම්පත්තිය ය. එහි අනික් 
පුත්ත පරවයෝගවිපත්තිය ය. ඇතුමකුට වබාවහෝ අතීත 
පාපකර්මයන් ඇත ද එයින් වබාවහෝෙක් පරවයෝගසම්පත්තිය 
ඇති ෙ සිටිනා කල්හි විපාක දීමට සමත් වනා ෙන්නාහ. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි ග ිවිප ් ිං 
ආගම්ම  විපච්චන් ි. 

ගතිවිපත්තිය නිසා විපාක වගන වදන්නා ෙූ ඇතුම් 
පාපකර්මවයෝ ඇත්තාහ. අපායගතිය ගතිවිපත්තිය ය. යම්කිසි 
අකුශාලයකින් අපාවයහි උපත වහාත් ගතිසම්පත්තිය නිසා 
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විපාක දීමට අසමත් ෙ තුබු අකුශාලකර්මවයෝ ගතිවිපත්තිවය් දී 
විපාක වදන්නට පටන් ගන්නාහ. ඉතා දුබල ෙූ ද 
අකුශාලකර්මයට ගතිවිපත්තිවය් දී විපාක දීමට අෙකාශා ලුවේ. 
ගතිවිපත්තියට ෙරක් පුමිණියා ෙූ සත්ෙයාහට ඔහු නුෙත 
නුෙත ෙරින් ෙර දිගට ම තිරිසන් බවින් වපර්ත බෙට ද 
වපර්තවලෝකවයන් නරකයට ද නරකවයන් නුෙත තිරිසන් බෙට 
ද වපර්තබෙට ද පමුණුෙමින් දිර්ඝකාලයක් අකුශාලකර්මවයෝ 
විපාක වදන්නාහ. ඉතා දිර්ඝකාලයකින් මිස නුෙත ඔහුට 
සුගතියට එන්නට ඉඩ වනා ලුවබන්වන් ය. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
උපධිවිප ් ිං ආගම්ම විපච්චන් ි. 

උපධිවිපත්තිය නිසා විපාක වදන්නා ෙූ ඇතුම් 
පාපකර්මවයෝ ඇත්තාහ. ශාරීරය අවශාෝභන විම හා අංග විකල 
වීම උපධිවිපත්තිය ය. ඇතුමුන්ට උපධි විපත්තිය 
උත්පත්තිවයන් ම හමිි වේ. ඇතුම්හු උත්පත්තිවයන් 
උපධිසම්පත්තිය ලබා පසු කාලවය් වරෝගයන් හා 
අන්තරායයන් නිසා උපධිපත්තියට පුමිවණති. 
උපාධිවිපත්තිවයහි පිහිටි විරෑපී පුද්ගලයා නනයාට අපරිය ය. 
සවහෝදර සවහෝදරියන්ට මෙු පියන්ට ෙුෙ ද එතරම් පරිය නුත. 
මා පිවයෝ ද උපධි සම්පත්තිය ඇති දරුොට ෙඩා සලකති. එය 
නුති දරුොට ෙුඩි සුලකිල්ලක් වනා කරති. ගිය ගිය තුනදි 
විරෑපී පුද්ගලයා වකාන් කරති. ඒ නිසා උපධිසම්පත්තිවය් දී 
විපාකදීමට වනා සමත් දුබල අකුශාලකර්මවයෝ ද වම් 
අෙස්යාවේ දී ඔහුට විපාක වදති. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි කාල 
විප ් ිං  ආගම්ම විපච්චන් ි. 

කාල විපත්තිය නිසා විපාක වදන්නා ෙූ ඇතුම් 
පාපකර්මවයෝ ඇත්තාහ. නපුරු රනුන් ඇති නපුරු ආණ්ඩු 
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ඇති, නපුරු මිනිසුන් ඇති, කලට ෙුසි වනා ලුවබන  
වගාවිතුන් පාළු ෙන වරෝග බහුල ආහාර  දුබල කාලය 
විපත්තිකාලය ය. කාලවිපත්තිවය් දී මනුෂයයාට නිතර ම 
පුමිවණන්වන් දුක් කරදර ය. ඒ දුක් කරදර පුමිණිම 
කාලසම්පත්තිවය්දී විපාක දීමට වනා සමත් ම තුබු දුබල 
පාපකර්මයන් විපාක දීමට පටන් ගුනීම ය. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 
පධයෝගවිප ් ිං  ආගම්ම විපච්චන් ි. 

පරවයෝගවිපත්තිය නිසා විපාක වදන ඇතුම් පාප 
කර්මවයෝ ඇතහ. වේබදුකම, සල්ලාලකම, සූදූෙ, පමණට ෙඩා 
උ ඟු වීම, අසල්ෙුසියන් විරුද්ධ කර ගුනීම, වනා 
සුළකිල්වලන කටයුතු කිරිම හා තෙත් වනාවයක් පේකම් 
කිරිම පරවයෝගවිපත්තිය ය. ඒ නිසා ඇතුමුන්ට නින්ඳා 
ලබන්නට පහර කන්නට නඩුෙලට අසු විමට වරෝග ෙලට 
වගාදුරු වීමට රැකියාවෙන් පහ වීමට සුදු වේ. සමහර විට 
ඔෙුන්වග් ධනය ද සතුවරෝ පුහුර ගනිති. සමහර විනාශා කර 
දමති. එවස් දුක් කරදර අලාභ හානි වීම පරවයෝගසම්පත්තිවය් දී 
විපාක වනා දිය හුකිෙ තුබු පාපකර්මයන් පරවයෝගවිපත්තිවය් දී 
විපාක දීම. 

අ ්ධථකච්චානි පාපකානි කෙයාණානි ග ිවිප ් ි 
ප ිබේහානි න විපච්චන් ි 

ගති විපත්තිය නිසා විපාක වනා වදන්නා ෙූ ඇතුම් 
කුශාල කර්මවයෝ ඇතහ. ඇතුම්හූ වබාවහෝ පින්කම් කරති. 
එවස් පින්කළ අයවගන් ඇතවමක් මරණාසන්නවය් දී දූ 
දරුෙන්ට වහෝ වග් වොර ෙතු පිටිෙලට වහෝ සඟො ඇති 
යම්කිසි ෙස්තුෙකට වහෝ ආශාාවෙන් සිට වපර්ත ෙ  වහෝ 
තිරිසන්ෙ වහෝ උපදිති. වපර්ත ගතිය තිරශා්චීන ගතිය කුශාලයන්ට 
විපාක දීමට තුනක් වනා ෙන බුවින් ගතිවිපත්තිවයන් ඒ 
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කුශාලවයෝ විපාක වනා වදති. තිරශා්චීන වපර්තගති  වදක්හි 
ස්ෙල්ප ෙශාවයන් කුශාලයන්ට විපාක දීමට අෙකාශා ඇත. 
නිරයගතියට වහෝ අසුර ගතියට පුමිණිය වහාත් එහිදී 
කුශාලයන් හට විපාක දීමට තුනක් ඇත්වත් ම නුති බෙ කිය 
යුතු ය. 

අ ්ධථකච්චානි කෙයාණානි කම්මසමාදානානි 
උපධිවිප ් ි ප ිබේහානි න විපච්චන් ි 

උපධි විපත්තිවයන් බාධා වීම නිසා විපාක 
වනාවදන්නා ෙූ ඇතුම් කුශාලකර්මවයෝ ඇතහ. වබාවහෝ පින් 
ඇත්තා ෙූ වකනකු යම්කිසි පාපකර්මයකින් වපර්තයකු වස් 
විරෑපෙ උපත වහාත් ඉපදීවමන් පසු සුදුකබර ආදි වරෝගයකින් 
වහෝ විරෑප ෙුෙ වහාත් අනතුරකින් අංගවිකලත්ෙයට වහෝ  
පුමිණිය වහාත් ඔහුට උපාධිසම්පත්තිවය් දී විපාක දිය හුකි 
කුශාල කර්මවයෝ විපාක වනාවදති. උපධි විපත්තිය නිසා 
බිරියක් ලුබිමට පින් ඇති තුනුත්තා බිරියක් වනාලබයි. 
සුමියකු ලුබිමට පින් ඇති කත සුමියකු වනා ලබයි. උසස් 
තනතුරු ලුබීමට පින් ඇත්තා තනතුරු වනා ලබයි. පුවිද්ද 
ලුබීමට පින් ඇත්තා පුවිද්ද වනා ලබයි. එයට නිදසුනක් 
ෙශාවයන් විහඬිග අටුවාධවහි වම් කයාෙ දක්ො තිවේ. 

දීපරාජ කථාවර 

වපර ලක්දිෙ රවනක් දරුවෙකු ලුබ සතුටු වී වද්වියට 
ෙරයක් දිණ. වද්විය ෙරය ගුනීමට කල් තබා ගත්තාය. ඒ 
උපන් කුමරා සත්ෙස් අටෙස් ෙයස් කාලවය් කුකුලන් වපාර 
වකටවී ය. එකල එක් කුකුවලක් කලබල වී ඔහුවග් මුහුණට 
පුන්වන් ය. එයින්  කුමරුවග් ඇස් අන්ධ විය. කුමරු 
වසාවළාස් හෙුරුදු ෙයසට පුමිණි විට වද්විය ඔහුට රන කම 
ලබා වදනු කුමති ෙ රනු වෙත වගාස් ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස 
කුමරු උපන් දිනවය් ඔබ ෙහන්වස් විසින් ෙරයක් වදන ලද්වද් 
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ය. ඒ ෙරය දැන් දුන මුනෙ’ යි කීොය. එකල්හි රනතුමා ‘ෙරය 
ගනුෙ’  යි කීය. එකල්හි  වද්විය ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, නුඹ 
ෙහන්වස්වගන් මා වනා ලබන  වදයක් නුත. දැන් මම අපවග් 

පුතරයාට රන කම ඉල්ලමි’  යි කීො ය. ‘වද්වියනි වතාපවග් 
පුතරයා අංගවිකලවයකි, රනකමට නුසුදුස්වසකි, එබුවින් ඔහුට 
රනය වනා දිය හුකිය’  යි රනු කී ය. ‘මා කුමති වදයක් වනා 
වදන වස්ක් නම් එො මට ෙරය දුන්වන් කුමටද?’  යනාදීන් 
වද්විය රනුට කරදර කරන්නට ෙන් කල්හි ‘වතාපවග් පුතරයාහට 
සම්පුර්ණ ලංකාරානයය වනා දිය හුකි ය. ඔහුට නාගදීපය 
වදමි, ඔහු එහි වගාස් වස්සත් ඔසො වෙවස්ොයි කියා ඔහු 
නාගදීපයට යුවීය. ඔහු දීපරාන නම් විය. අංග විකල වනාවී 
නම් ඔහුට සම්පූර්ණ ලංකා රානයය ලුවබන්නට තිබිණ. 
උපධිවිපත්තිය නිසා එය වනා ලුබිණ.    

අ ්ධථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 
කාලවිප ් ි ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 

කාලවිපත්තිය නිසා විපාක වනා වදන්නා ෙු ඇතුම් 
කුශාලකර්මවයෝ ඇතහ. වලෝකය ගුණධර්ම ෙලින් පිරිහී ඇති, 
නපුරු රනුන්වග් නපුරු මිනිසුන්වග් බලය පෙතින දුර්භික්ෂභය 
වරෝගභය අමනුෂයභය ඇති විපත්තිකාලවය් දී අතීතවයහි කළ 
පින් ඇතියෙුන්ට ද සුපසම්පත් වනා ලුවේ. ඒ කාලවය්දී 
සම්පත් ලබා දීමට කුශාලකර්ම සමත් වනා වේ. වබාවහෝ 
සම්පත් ලබා දීමට සමත් කුශාලකර්මය ෙුෙ ද ඒ කාලවය්දී 
සමත් ෙන්වන් සුළු සුපතක් ලබාදීමට පමවණකි. 

‘විපස්සිආදවයෝ පන සේවබපි වබාධිසත්තා 
වමත්තාපුේබාභාවගන වසාම්නස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත 
අසංඛාරිකචිත්වතත මාතුකුච්ජිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හිංසු, වතන 
චිත්වතන ගහිතාය පටිසන්ධියා අසංවඛයයං ආයු ඉති සේවබ 
බු ා අසංවඛයයමායුකා’  
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( මහාපොන සුත්තට්ා කයා) 

යනුවෙන් විපස්සි ආදි සියලූ ම වබෝධිසත්ෙයන් චමතරී 
පුෙමභාග වසෝමනස්ස  සහගත ඥානසම්පරයුක්ත අසංස්කාරික 
කුශාලවයන් මෙුකුස පිළිසිඳගන්නා බෙත් ඒ සිතින් පරතිසන්ධිය 
ගත් කල්හි අසංවඛයයයක් ආයු ඇති බෙත් සියලූ බුදුෙරයන් 
අසංවඛයයායුෂ්කයන් බෙත් මහාපදාන සු ර අටුවාධවහි කියා 
තිවේ. ෙර්ෂ අසංවඛයයක් ජීෙත් කරවීමට ශාක්තිය ඇති 
කමමවයන් උපන් බුදුෙරයන් එපමණ කල් ජීෙත් වනා ෙන්වන් 
කාලවිපත්තිය නිසා ය. අසංවඛයයායුෂ්ක කාලවය් උපන 
වහාත් ඒ කර්මය බුදුෙරයන් ෙර්ෂ අසංවඛයයයක් ජීෙත් 
කරවීමට සමත් වෙයි. උන්ෙහන්වස්ලා උපදනා කාලය එතරම් 
ජීෙත් විය හුකි කාලයක් වනා ෙන බුවින් කාලය අනුෙ කර්ම 
ශාක්තිය වගවී යයි. 

අ ්ධථකච්චානි කලයාණාකි කම්මසමාදානානි පධයාග 
විප ් ි ප ිබාේහානි න විපච්චන් ි. 

පරවයෝගවිපත්තිය නිසා විපාක වනා වදන ඇතුම් 
කර්මවයෝ ඇත්තාහ. වනා මනා පුෙුත්ම ඇති කල්හි වමාහු 
වේබද්වදක සල්ලාලවයක වසාවරක වබාරුකාරවයක 
කපටිවයක කියා වසස්වසෝ ඔහු ෙර්නනය කරති, වගදරකට 
බාර වනා ගනිති. වගදරකට පුමිණිය ද ඔහු ආදරවයන් වනා 
පිළිගනිති. වම් ධනය වමාහුට පුෙරුහවහාත් විනාශා කරනු 
ඇත කියා එබඳු දරුොට ොයාද දීමට මෙුපිවයෝ වනා කුමති 
වෙති. එෙනි පුද්ගලයාට අතීත කුශාලයන් ඇත ද 
පරවයෝගවිපත්තිය නිසා ඒොවය් විපාක වනා ලුවේ. 

අ ්ධථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 
ග ිසම්ප ් ිං ආගම්ම විපච්චන් ි. 
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ගතිසම්පත්තිය නිසා විපාක වදන්නා ෙු ඇතුම් 
කුශාලකමමවයෝ ඇතහ. ඇතුමකුට ඇත්තා ෙු කුශාල කමමවයෝ 
ගතිවිපත්තියට පුමිණ ඇති බුවින් විපාක වනා වදති. එබඳු 
පුද්ගලයකුට යම්කිසි කශුාලයකින් සුගතිවයහි උපන වහාත් 
එතුනට ඒ කර්ම පුමිණ ෙරින් ෙර  විපාක වදන්නට 
ෙන්වන්ය. එවස් විපාක වදන්නට පටන් ගුනීම නිසා 
වහවතවම් මිනිස් වලාවින් වදේවලාෙට වදේවලාවින් මිනිස් 
වලාෙට නුෙත නුෙත උපදිමින් සුප ලබන්වන් ය.  

අ ්ධථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 
උපධිසම්ප ් ිං ආගම්ම විපච්චන් ි. 

උපධිසම්පත්තිය නිසා විපාක වදන්නා ෙු ඇතුම් 
කුශාලකර්මවයෝ ඇතහ. උපධිසම්පත්තිය ඇත්වත් නනයාට පරිය 
ය. ගිය ගිය තුනදී ඔහු ආදරවයන් පිළිගනිති. ඔහුට සංගරහ 
කරති. නුෙත ද පුමිවණන්නට ආරාධනා කරති. 
උපධිසම්පත්තිය ඇති දරුො ගුන ෙුඩි ආදරයක් මෙුපියන්ට 
ෙුෙද ඇති වේ. එබුවින් ඔෙුහු උපධිසම්පත්තිය ඇති දරුොට 
ෙුඩි සුලකිල්ලක් දක්ෙති. ඔහු දියුණු කිරීමට ෙුඩිවයන් 
උත්සහ කරති. ෙුඩක් ඇති කල්හි ඔහු ලො එය වනා කරො 
තුමු ම කර ගනිති. ෙුඩ කරන කල්හි ද වලවහසි ෙුඩ ඔහුට දී 
බර ෙුඩ තුමු කරති. වම් සුලකිලි ලුබීම කුශාලකර්ම ෙල 
විපාක දීමකි. එවහත් එය ලුවබන්වන් උපධි සම්පත්තිය ලද 
වහාත් ය. 

අ ්ධථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 
කාලසම්ප ් ිං ආගම්ම විපච්චන් ි. 

කාලසම්පත්තිය නිසා විපාක වදන ඇතුම් කුශාල 
කර්මවයෝ ඇතහ. සමහර වකවනකුට වබාවහෝ පිං ඇත. 
එවහත් විපත්තිකාලෙලදී විපාක ඇති කිරීමට ඒ පින් සමත් 
වනාවේ. සම්පත්ති කාලය පුමිණි විට කාලවිපත්තිවයන් 
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යටපත්ෙ තිබු ඒ කුශාලකර්මවයෝ වබාවහෝ සුඛවිපාක වගන 
වදති. විභංග අටුොවෙහි එයට සාධක ෙශාවයන් මහාධසෝණ 
වතරුන් ෙහන්වස්වග් හා ව ් බ්බක නිධගරෝ  වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් කයා දක්ො තිවේ. කර්මතත්ත්ෙය පමණක් වනාෙ 
පුරණි හාමුදුරුෙන්වග් හා සුදැහුෙත් ගිහි වබෞද්ධයන්වග් 
තතුද දැන ගුනීමට උපකාර ෙන බුවින් වබෞද්ධයන් අතර 
පරසිඬියක් නුති ඒ කයා දක්ෙනු ලුවේ. 

මහාරසෝණ රත්රුනේ වරහනේරසේරගේ කථාවර 

වට්ටගාමිණි රනුවග් කාලවය්දී ලක්දිෙ වොවළාස් ෙසක 
නියඟයක් පුෙතිණ. වගාවිතුන් පාළු වී ගිවයන් ජීෙත්වීවම් 
කරමයක් නුති ෙ වබාවහෝ මිනිස්සු ෙනගත ෙූහ. ඒ කාලවය් ම 
 ිස්ස නම් බරාහ්මණවයක් පිරිස් බලය ඇති කර වගන රට 
වපළන්නට විය. ඒ නිසා ද නනයාට නගරගරාමයන්හි විසීම 
අපහසු විය. තිස්ස බරාහ්මණයා මුල් වකාට ඇති ෙූ වම් විපත 
බරාහ්මණ  ිස්සහය නමින් හඳුන්ො තිවේ. 

විපත්තිකාලය එළඹ සිටන කල්හි සුමවදය ම විනාශා 
වේ. එකල සිතුල්පේ වෙවහර වොවළාස් දහසක් භික්ෂුහූ විසූහ. 
තිස්සමහාවිහාරවයහි ද එපමණ ම භික්ෂුහූ විසූහ. ඒ විහාර 
වදක්හි තුන්තුන් අෙුරුද්දට සෑවහන තරමට වී තිබිණ. සියල්ල 
ම මීයන් විසින් කා දමන ලද්වද් ය. සිතුල්පෙුවේ භික්ෂූන් 
ෙහන්වස් ‘තිස්සමහාවිහාරවයහි වී ඇතු’ යි සිතා එහි යන්නට 
පිටත් ෙූහ. තිස්සමහාවිහාරවය් සංඝයා ෙහන්වස්ද ‘සිතුල්පේ 
වෙවහර වී ඇතු’ යි සිතා එහි යන්නට පිටත් ෙූහ. විහාර 
වදක්හි සංඝයා ෙහන්වස් එක් ගුඹුරු කඳුරක් සමීපවය් හමු වී 
ඔෙුවනාෙුන් කයා වකාට විහාර වදක්හි වී ඉෙර වී ඇති බෙ 
දැන ‘තුනින් තුන යාවමන් කිනම් පරවයානනයක් දැ’ යි සිතා 
ගුඹුරුකඳුරු ෙනයට පිවිස තුන් තුන්ෙල ෙුඩ හිඳ සුමවදනා 
ෙහන්වස් ම හිඳිනා ඉරියෙුවෙන් පිරිනිවී ගියාහු ය. 
උන්ෙහන්වස්ලාවග් සිරුරු ආොහන කරන්නට වකවනක් එකල 
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එහි වනා ෙූහ. විපත්තිකාලය ඉක්ම ගිය පසු එකල විසූ සංඝයා 
විසින් ඒ රහතුන්වග් ධාතුන් රැස් කර චචතයයක් කරෙන 
ලද්වද්ය. 

තිස්ස බරාහ්මණයා රට ෙුනසීම වනා නෙත්ො ම කර 
වගන ගිවය් ය. ඒ උෙදුරු නුෙුත්වීම සඳහා මහා සංඝයා 
ෙහන්වස් රැස් ෙ කයා කර වතරුන් ෙහන්වස්ලා අටනමක් 
සක්වදෙු රනුවෙත යුෙූහ. සක්වදේ රනු වම් විපත තමාට වනා 
සන්සිඳවිය හුකිබෙ කියා සංඝයා ෙහන්වස්ට මුහුදින් එතරට 
ෙුඩම කරන වලසත් මුහුවද්දී තමා ආරක්ෂාෙ සලසන බෙත් 
කීය. නනාදිශාාෙන්හි විසු භික්ෂුන් ෙහන්වස් නාගදීපයට රැස්වී 
දඹවකාළපටුවනහි මහපසුරක් බුඳෙූහ. එහි ෙුඩ අෙසන් ෙූ 
පසු පරවතර යනු පිණිස සංඝයා ෙහන්වස් එයට නුඟ 
ෙුඩහුන්හ. සංයු ් භාණක චූෙසීව ධ රැන් වහන්ධස් ය, 
ඉසිද ්  ධ රැන් වහන්ධස්ය, මහාධසෝණ ධ රැන් වහන්ධස් 
ය යන වතනම ඒ පිරිවසහි පරමුඛවයෝ ෙූහ. 
උන්ෙහන්වස්ලාවගන් වදනමක් මහාවසෝණ වතරුන් 
ෙහන්වස්ට පසුරට නගින්නට කීහ. ‘නුඹෙහන්වස්ලා කුමක් 
කරන්නහු දැ’ යි මහාවසෝණ වතරණුවෙෝ ඇසූහ. අපි වමහි ම 
නෙතින්වනමු. ඔබ නිසා අනාගතවයහි බුදුසස්න රැවකන්වන් 
ය. ඒ නිසා ඔබ යන්නය’  යි උන්ෙහන්වස්ලා කීහ. ‘ස්ොමීනි, 
නුඹෙහන්වස්ලා වනා යන්නාහු නම් මම ද වනා යමි, මට ද 
නුඹෙහන්වස්ලාට ෙන වදයක් වේො’ යි කියා මහාවසෝණ 
වතරණුවෙෝ ද වනා ගියහ. වසසු භික්ෂුහු දිවිරැක ගනු පිණිස 
පරවතර ගියහ.   

චූලසීෙ වතරණුවෙෝ ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස් අමතා 
‘ඇෙුත්නි, මහාවසෝණස්යවිරයන් නිසා අනාගතවයහි 
ශාාසනපරම්පරාෙ පෙතින්වන් ය. එබුවින් ඒ ආයුෂ්මතුන් අත 
වනා හරිනු මුනෙ’  යි කීහ. නුඹ ෙහන්වස් කුමක් කරන්න හු 
දැ’ යි ඇසු කල්හි ‘මම මහසෑය ෙඳින්නට වයමි’ යි කීහ. 
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උන්ෙහන්වස් අනුරාධපුරය බලා ෙුඩම වකාට මහාවිහාරයට 
පුමිණියහ. දහස් ගණනින් භික්ෂුන් සිටි මහා විහාරය 
පාළුබිමක්ෙ තිබිණ. මහසෑමලූවෙහි එරඩු ගස් ෙුවී තිබිණ. 
සෑවයහි වසවෙල් බුඳී තුනින් තුන ෙල් පුළෑටිෙලින් ෙුසී 
තිබිණ. වතරණුවෙෝ ජීෙමාන බුදුරදුන්ට වසයින් වගෞරෙ දක්ො 
චචතය ෙුඳ පුදුම්දිග ශාාලාෙකට පිවිස ඉමහත් සංවේගවයන් 
චචතයට සිදු වී ඇති විපත ගුන සිතමින් සිටියහ. 

සමීපවය් ගසක වෙවසන වදවිවයක් වතරුන් ෙහන්වස් 
දැක සකුරු හා සහල් නුළියක් වගන මගියකුවග් වෙසින් 
උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණ ‘ස්ොමීන් ෙහන්වස් වකාහි ෙඩනා 
වස්ක්දැ’ යි ඇසීය. ‘උපාසකය, මම දකුණට වයමි’  යි 
වතරණුවෙෝ කීහ. ‘එවස් නම් මමත් නුඹ ෙහන්වස් සමඟ ම 
වයමි’ යි මගියා කීය. ‘උපාසකය, දුබල ෙු මට ඔබ යන 
හුටියට වනා යා හුකි ය. ඔබ යන්න යයි’ . වතරණුවෙෝ කීහ. 
‘මම ද නුඔ ෙහන්වස් යන පරිදිම වයමි ය’  කියා මගියා 
වතරුන් ෙහන්වස්වග් පා සිෙුරු ගත්වත් ය. තිසා ෙුෙ 
සමීපයට පුමිණි කල්හි මගියා වතරුන් ෙහන්වස්ට ගිලන්පසක් 
සො පිළිගුන්වී ය. එයින් වතරුන් ෙහන්වස්ට තරමක ශාක්තියක් 
ඇති විය. එයින් වගාස් වේණු නදී තීරවය් පාළු පන්සලකට 
පුමිණි මගියා වතරුන් ෙහන්වස්ට ොසස්යානයක් පිළිවයල 
කර දුන්වන් ය. පසු දින උදවය් මගියා වතරුන් ෙහන්වස්ට 
කුඳ පිස පිළිගුන්වී ය. ඉක්බිති මගියා බත් පිස ොෙල් කාළවය් 
වතරණුෙන්ට පිළිගුන්වීය. වතරුන් ෙහන්වස් ‘ඔබටත් බත 
ඉතිරි කර ගන්න’ යි කයිා පාතරය අතින්  ෙුසූහ. මගියා ‘මට 
තෙ ෙුඩි දුරක් යන්නට නුත’  කියා සියල්ල වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් පාතරයට වබදුවේය. වතරුන් ෙහන්වස් ෙළො 
අෙසන් කළ පසු මගියා උන්ෙහන්වස්වග් පා සිෙුරු වගන 
යන්වන් දැදුරුඔය සමීපයට පුමිණ ‘ස්ොමීනි, අර දුමක් 
වපවනන්වන් වකාළ කා ජීෙත්ෙන මිනිසුන්වග් ොසස්යානයක 
ය, මම කලින එහි යමි ය’  කියා වතරුන් ෙහන්වස් ෙුඳ 
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මගීවෙසින් සිටි වදවියා ඔහුවග් භෙනට ගිවය් ය. වතරුන් 
ෙහන්වස් දුර්භික්ෂ කාලය ඉක්වමන තුරු වකාළ කන මිනිසුන් 
ඇසුවරන් එහි විසූහ.  

ඉසිද ්  මහාධසෝණ යන වතරුන් ෙහන්වස්ලා වදනම 
චාරිකාවෙහි හුසිවරන්නාහු අෙ නනපදයට  පුමිණිවයෝ ය. 
එහි එක් තුනක මිනිසුන් විසින් ඇට වගන ඉෙත ලා ගිය මී 
වපාතු රුසක් තිබිණ. ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස් ඒො දැක 
‘ඇෙුත්නි, ආහාරයක් වපවන් ය’ යි මහාවසෝණ වතරුන්ට 
කියා සිෙුරු වපාරො යවිකාවෙන් පාතරය අතට වගන එහි 
සිටියහ. ගම්දරුවෙෝ වතරුන් ෙහන්වස් පාතරය වගන සිටිනු දැක 
‘මුන්ෙහන්වස්ට මී වපාතු ෙුෙමනා වී ඇතුයි’ යි සිතා ඒො 
වගන ෙුලි පිස වතරුන් ෙහන්වස්වග් පාතරවයහි බහා 
පිළිගුන්ෙූහ. වතරුන් ෙහන්වස්ලා වදනම මී වපාතු ෙුළදූහ. 
උන්ෙහන්වස්ලාට සතියකටම ආහාරය ෙුවය් එය ය. කරමවයන් 
යන්නා ෙු වතරුන් ෙහන්වස්ලා ධචාරියස්සර නම් විල්වතරට 
පුමිණිවයෝ ය. මිනිසුන් මල් වගන ඉෙත දමා ගිය වනළුම් ද ු 
එහි තිබිණ. ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස් එො දැක වපර වස්ම 
පාතරය අතට වගන ඒ සමීපවයහි සිටියහ. ගම්දරුවෙෝ එවස් 
ඉන්නා වතරුන් ෙහන්වස් දැක වනළුම් ද ු පිළිගුන්ෙූහ. 
වතරුන් ෙහන්වස්ලා ඒො ෙුළඳුහ. උන්ෙහන්වස්ලාට 
සතියකට ආහාරය ෙුවය් එය ය. වම් වතරුන් ෙහන්වසලා දිවි 
යතත් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පනො ඇති සිකපද කඩ 
වනා කරන්නාහ. වසසු මිනිසුන් වමන් ෙනවයහි ඇවිද 
ආහාරයට ගත හුකි වකාළ වපාතු අල වසායා 
උන්ෙහන්වස්ලා වනා ෙළො වමවස් දැඩි දුක් විදින්වන් සික පද 
කඩ වනා ෙනු සඳහා ය. 

වමවස් කරමවයන් යන්නා ෙු වතරුන් ෙහන්වස්ලා 
කුලෑ වකාළ ෙලින් ජීෙත් ෙන මිනිසුන් වෙවසන ගමක් 
සමීපයට පුමිණිවයෝ ය. එහි එක් දැරියකවග් මාපිය වදවදන 
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‘ආයයයන් ෙහන්වස් නමක් පුමිණිය වහාත් යන්නට වනාදී 
නෙතා ගන්නය’  යි දුෙට කියා ආහාරයට යමක් වසායනු 
පිණිස ෙනයට ගිවයෝ ය.  ඕ වතරුන් ෙහන්වස්ලා දැක පාතර 
වගන අසුන් පනො හිඳො ගත්තා ය. උන්ෙහන්වස්ලාට 
ආහාරයක් සම්පාදනය වකාට පිළිගුන්වීමට වගයි කිසිෙක් 
වනා තිබිණි  ඕ ෙෑය වගන ගසකින් වපාතු ගලො ඒො ඔලිඳ 
වකාළ ද සමග ෙවනහි ලු වකාට ගුළි තුනක් සාො එකක් 
ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස්වග් පාතරවයහිද තුබුොය. දැරිය 
ඉතිරි ගුළිය ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස්වග්  පාතරවයහි ද 
එකක් මහාවසෝණ වතරුන් ෙහන්වස්වග් පාතරවයහි තුබුො ය. 
දැරිය ඉතිරි ගුළිය ඉසිදත්ත වතරුන් ෙහන්වස්වග්  පාතරවයහි 
තබන්නට අත දිගු වකවරත් ම මහාවසාණ වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් පාතරය වදසට අත ඉවේම හුරී යාවමන් ඉතිරි 
ගුලිය මහා වසෝණ වතරණුෙන්වග් පාතරවයහි තුබුො ය. 
එකල්හි ඉසි දත්ත වතරණූවෙෝ ‘බරාහ්මණ ිස්ස භධය්දී 
රැක්ධපා ු ගුෙිය සම්බන් ධයන් විපාක ධදන කේමය 
කාලලසම්ප ් ිධය් දී ධකාපමණ විපාක ධදනු ඇ ි දැ’ යි කීහ. 
උන්ෙහන්වස්ලා ඒො ෙළො දැරිය විසින් වපන්ෙු ොසස්යානයට 
ෙුඩම කළහ. මාපියන් පුමිණි කල්හි දැරිය වතරුන් 
ෙහන්වස්ලා පුමිණි ඇති බෙ ඔෙුනට කීො ය. මාපිය වදදන 
වතරුන් ෙහන්වස්ලා වෙත වගාස් ෙුඳ ‘ස්ොමීනි, අපිට 
ලුවබන සුටියකින් නුඹෙහන්වස්ලාට  සත්කාර කරන්වනමු. 
නුඹෙහන්වස්ලා වමහි ම වෙවසන වසක්ො’  යි ආරාධනා 
කවළෝ ය. උන්ෙහන්වස් වදනම භය දුරු වී රට සුභික්ෂ ෙන 
තුරු එහි විසූහ. සැදැහැව ් ධබෞද් යා විපධ ්දී ද භික්ෂූන් 
වහන්ධස් අම ක ධනා කරන බව ධම් පුව ින් ද  හැකිය. 

විපත්තිකාලය ඉක්ම ගිය පසු මුහුදින් එවතර ගිය 
භික්ෂුන් ෙහන්වස් වපරළා පුමිණ මහාවසෝණ වතරුන් 
ෙහන්වස් වෙවසන තුන අසා එහි ගිවයෝය. වතරුන් ෙහන්වස් 
භික්ෂූන් පන්සියයක් සමඟ කාෙක නම් ගම මණ්ඩලාරාම 
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විහාරයට ෙුඩම කළහ. ඒ ගමහි පෙුල පන්සියයක් විසූහ. එදින 
රාතරිවය් වද්ෙතාවෙෝ ගවමහි වගයක් වනා හුර වගාස් ‘මහා 
වසෝණ වතරුන් ෙහන්වස් පන්සියයක් භික්ෂුන් ෙහන්වස් හා 
මණ්ඩලාරාම විහාරයට පුමිණ සිටින්නාහ. වසට 
හුමවගයකින් ම කහෙණුෙක් අගනා පිණ්ඩපාතය සමග 
නෙරියන් සළුෙක් උන්ෙහන්වස්ට පිරිනමන්නය’යි කීවෙෝ ය. 

    පසු දින වතරුන් ෙහන්වස්ලා කාළක ගමට පි ු 
පිණිස පිවිසිවයෝ ය. ගුමිවයෝ උන් ෙහන්වස්ලා ෙඩා හිඳුො 
කුඳ පිළිගුන්ෙුහ. ඒ පිරිසවයහි මණ්ඩලාරාමොසී තිස්සභූති 
වතරණුවෙෝ සංඝස්යවිරවයෝ ෙුහ. එක් මහා උපාසකවයක් 
පුමිණ උන්ෙහන්වස් ෙුඳ ‘හිමියනි, මහාවසෝණ ස්යවිරවයෝ 
නම් කෙුරුදැ’ යි ඇසී ය. එ සමවයහි මහාවසෝණ වතරණුවෙෝ 
නෙකවයෝය, උන්ෙහන්වස් ෙුඩ සිටිවය් පිරිස වකළෙරය. 
වතරුන් ෙහන්වස් අත දිගු වකාට ‘මහාවසෝණ ස්යවිර 
වමාහුය’ යි දැක්ෙූහ. උපාසක වතවම් වතරණුෙන් ෙුඳ පාතරය 
ගන්නට තුත් කවළ් ය. මහාධසෝණ ස්ථවිරධයෝ වැඩිමාළු 
ධ රවරැන් ඇ ි බැවින්  මන්ධග් පා රය උපාසක  ැනට 
ධනා ධද ි. එකල්හි තිස්සභූති වතරණුවෙෝ ‘ඇෙුත්නි වසෝණ 
වම් කිවමක්දැයි ඔබ වනා දන්නාක් වමන් අපි ද වනා දනිමු, 
පින් ඇතියනට වද්ෙතාවෙෝද සංගරහ වකවරති, එබුවින් පාතරය 
වදන්නය’  ය කීහ. වතරුන් ෙහන්වස් උපාසක තුනට පාතරය 
දුන්හ. ඔහු කහෙණූෙක් අගනා පිණ්ඩපාතය එහි තබා 
නෙරියන් සළුෙක් පාතරයට යටින් තබා වගනෙුත් 
උන්ෙහන්වස්ට පිරිනුමීය. එවස් සත්සිය වදවනක් ම 
උන්ෙහන්වස්ට නෙරියන් සළුෙක් සහිත කහෙණුෙ බුගින් 
අගනා පිණ්ඩපාතය පිරිනුමූ හ. 

වතරණුවෙෝ තමන්ට ෙු ලාභවයන් මහාසංඝයාට සංගරහ 
වකාට මහසඟන හා අනුරාධපුරවය් මහාවිහාරයට වගාස් මහා 
වබෝධිය හා මහසෑය ෙුඳ යුපාරාම විහාරවයහි සිට සිෙුරු 
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වපාරො සහ සඟන සමඟ දකුණු වොරටුවෙන් නගරයට 
පිවිවසන්නාහු වොරටුවෙහි සිට ෙළඳනා ශාාලාෙ වතක් 
මාර්ගවය්දී ම කහෙණු සුටක් අගනා පිණ්ඩපාතය ලුබූහ. ඉන් 
ඹේවබහි ලුබූ සත්කාර අපරමාණ විය.  ධමධ ක් ලැබිමට පින් 
ඇ ි ධසෝණ ධ රැන් වහන්ධස්ට කාල විප ් ිධය් දී මීධපා ු 
ධනළුම්ද ු ධහෝළුදඩු කැලෑ ධකාෙ ද දුබල විය. 
කාලසම්පත්තිවය් සියගණනකට සෑවහන්නට පරතයය ලබා 
දීවම් ශාක්තිය ඇති මහාවසෝණ වතරුන් ෙහන්වස්වග් පින 
විපත්ති කාලවය්දී කුලෑවකාළ පමණෙත් සෑවහන්නට 
ලබාදීමට වනා සමත් විය. 

නිරගරෝධ් රත්රුනේ වරහනේරසේරගේ කථාවර 

බරාහ්මණතිස්සහය පුෙති කාලවය් ව ් බ්බක නිධගරෝ  
වතරණුවෙෝ සාමවණ්ර නවමකි. ඒ නම හා ඔහුවග් 
උපාධයායයන් ෙහන්වස් පරවතරට වනා වගාස් වමහිම විසූහ. 
ඒ වදනම ‘දුර්භික්ෂවය් වකාළ කන මිනිසුන් ඇසුවරන් ජීෙත් 
ෙන්වනමුය’ යි පරතයන්තයට ගිවයෝ ය. සාමවණ්ර නම සතියක් 
ම අහරක් වනා ලුබ සිට ගමක් තුබු තුනක තල් ගසක තල් 
වගඩි තිවබනු දැක, ‘ස්ොමීනි, මඳකට නෙතිනු මුනෙ, තල්වගඩි 
කඩමි’ යි කීය. ‘සාමවණ්රය, ඔබ දුබලෙ සිටින්වනහි ය. ඒ 
නිසා තල්ගසට වනා යෙ’ යි උපාධයායවයෝ කීහ. ‘කුමක් ෙුෙත් 
ගසට නගිමි’ යි කියා සාමවණ්ර නම පිහියක් ද වගන ගසට 
නුංවග්ය. තල් වගඩි කපා වහලන්නට තුත් වකවරත්ම 
සාමවණ්ර නමවග් පිහි තලය මිටින් ගිලිහී බිම ෙුටිණ. 
සතියකින් අහරක් වනාලත් සාමවණ්ර නමට ගසින් බුස 
පිහිතලය වගන නුෙත ගසට නුගීමට ශාක්තිය නුත. උපාය 
දන්නා සාමවණ්ර නම තල් පතක් ඉරා එහි වකාණක පිහමිට 
බුඳ තෙත් තල් පතක් ඉරා ඉරා එකින් එක ගුට ගසමින් 
පිහිමිට වපාවළාෙට එො ‘ස්ොමිනි, පිහිතලය වමහි ඇමුණුෙ 
වහාත් වයවහකු’යි උපාධයායයන් ෙහන්වස්ට කී ය. 
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උපාධයායවයෝ එවස් කළහ. සාමවණ්ර නම තල්පල කපා 
වහළීය.  

උපාධයායවයෝ පිහිය බිම වහළො තල්වගඩියක් වගන 
කපා තබා සාමාවණ්ර නම ගසින් බට කල්හි ඔහුට දුන්හ. 
විපධ ්දි ද සිරි ් කඩ ධනා  කරන සාමධණ්ර නම ‘මම නුඹ 
වහන්ධස්ට පෙමු ධනා වෙඳිමි’ යි කියා පිහිය ධගන  ල්ධගඩි 
කපා මද උපුටා ධ රැන් වහන්ධස්ධග් පා රධයහි ලා පිෙිගන්වා 
 මා පසුව අනුභව කධේ ය. ඒ ගුරුවගෝල වදනම ගවසහි 
තල්වගඩි ඇති වතක් එහි ෙුස කරමවයන් යන්නාහු වකාළ කන 
මිනිසුන් වෙවසන වපවදසක පාළු පන්සලකට පුමිණිවයෝ ය.   

සාමවණ්ර නම ගුරුෙරයාට විසීමට තුනක් පිළිවයල 
වකවළ් ය. වතරණුවෙෝ සාමවණ්ර නමට අෙොද වකාට 
පන්සලට පිවිස වොර ෙසා සුතපුවණෝ ය. සාමවණ්ර වතවම්. 
‘අතීත සංසාරවය් විපත්ෙලින් මළ ආත්මභාෙයන්වග් 
පරමාණයක් නුත. ජීෙත් ෙන වම් කාලවය් හුකි පමණින් 
බුදුනට උපස්යාන වකවරමි’  යි තණ ෙුවී තුබුණු සෑමලූෙට 
වගාස් එය පිරිසිදු කරන්නට පටන් ගත්වත් ය. දින ගණනකින් 
අහරක් වනා ලත් සාමවණ්ර නමට නුගී සිටීම දුෂ්කර ෙුවයන් 
බිම ෙුතිර තණ උදුරන්නට පටන් ගත්වත් ය. ෙනවයහි ඇවිද 
දර හා පළා සපයා මී ෙද ද ලබා වගන යන මිනිසුන් සමූහයක් 
එතුනින් යන්නාහු තණ වසලෙනු දැක එහි වගාස් විමසන්නාහු 
සාමවණ්රයන් දැක වතාරතුරු විමසන්නාහු මහවතරනමකුදු 
ඇති බෙ අසා වදනම ම ෙළඳන්න කියා සාමවණ්ර නමට මී 
ෙද දුන්හ. ඉක්බිති ඔෙුහු තමන් ොසය කරන තුන කියා. 
‘වසට වතරුන් ෙහන්වස් ද සමඟ ෙුඩම කරනු මුනෙ’  යි 
ආරාධනා ද වකාට ගිවයෝ ය. සාමවණ්ර නම මී වගන වතරුන් 
ෙහන්වස් වෙත වගාස් පිටත සිට ‘ෙඳිමි ස්ොමිනි’  යි කීය. 
වතරණුවෙෝ ‘සාමවණ්ර නම සාගින්වන් දැවෙන නිසා අෙුත් 
කයා කරති’ යි සිතා තුෂ්ණීම්භූත ෙුහ. වතරුන් ෙහන්වස්වගන් 
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පිළිතුරක් වනා ලත් බුවින් සාමවණ්ර නම නුෙත එවස් කීය. 
එකල්හි වතරණුවෙෝ ‘සාමවණ්රය, දුබල මහණුන්ට කුමක් නිසා 
නිදන්නට වනා වදන්වනහි දැ’ යි කීහ. ‘වොර අරින්නට වහාඳය’  
යි සාමවණ්ර නම කී ය. වතරණුවෙෝ වොර ඇර ‘සාමවණ්රය, 
කුමක් ලද දැ’ යි කීහ. ‘ස්ොමීනි, මිනිසුන් විසින් මී වදන ලද්වද් 
ය, ෙළඳනු මුනෙ’  යි සාමවණ්ර නම කී ය. පානයක් වකාට 
ෙුළඳීම පහසු බෙ වතරුන් ෙහන්වස් කී කල්හි සාමවණ්ර නම 
මීවයන් පුනක් පිළිවයළ වකාට වතරුන් ෙහන්වස් ට 
පිළිගුන්වීය. “මිනිසුන් වෙවසන තුන ඇසුවෙහි දැ’ යි 
වතරණුවෙෝ ඇසූහ. වනා අසා ම ඔෙුහු කීහ’’ යි සාමවණ්ර 
නම කී ය. එවස් නම් උදවය් යාම අපහසු ය. දැන්ම එහි යමු’ 
යි කියා වතරුන් ෙහන්වස් පිටත් ෙූහ. ඒ වදනම මිනිසුන් 
වෙවසන තුනට සමීප තුනක සුතපුණහ.  

ඒ සාමවණ්ර නම පුවිදි ෙු දින සිටම ආරණයක 
ධුතංගය රක්වන් ය. අරුණ නඟින තුරු ගමක විසුෙ වහාත් ඒ 
ධුතංගය බිවඳ්. එබුවින් ආරණයකවයෝ ගමකට ගිය ද අරුණට 
පළමු ආරණයයට වයති. සාමවණ්ර නම තමාවග් ධුතංගය 
වනා බිවඳනු පිණිස රාතරිවය් නුඟිට ෙනයට ගිවය් ය. 
විපත්තිකාලය පුමිණි විට මිනිසුන් වකවරන් ධර්මයද බුහුර 
වෙයි. ඒ නිසා ඒ විපත්තිකාලවය් ඇතුම් මිනිසුන් මිනී මස් 
කෑහ. මහ වතරුන් ෙහන්වස් රාතරිවය් සාමවණ්ර නම වනාදැක 
‘ඒ නමත් මිනී කන මිනිසුන්ට අසුෙන්නට ඇතුයි’ සිතා ගත්හ. 
පහන් ෙු පසු සාමවණ්ර නම ගුරුෙරයාට පුන් හා දැහුටි 
වගන පුමිණිවය් ය. එකල්හි වතරණුවෙෝ ‘සාමවණ්රය, ඔබ 
වකාහි ගිවයහිද? ඔබ වනා විචාරා බුහුර වගාස් මහලූ 
මහණුන්ට විතර්කයක් ඇති වකවළහි ය. ඒ ෙරදට ද ුෙම් 
කරෙ’යි කීහ. ‘කරමි ස්ොමිනි’  යි  සාමවණර් නම කීය. 
ඉක්බිති මුෙ වසෝො සිෙුරු වපාරො මිනිසුන් ෙසන තුනට වදන 
ම ම ගියහ. මනුෂයවයෝ ඔෙුනට ඇතිසුටියට අල වකාළ ෙලින් 
පිළිවයල කළ ආහාර පිරිනුමූහ. වතරුන් ෙහන්වස් ඔෙුන්වගන් 
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ලත් ආහාරය ෙළඳා විහාරයට පුමිණිවයෝ ය. සාමවණ්ර නම 
පුන් වගන ‘ස්ොමීනි, පා වසෝදමි’  යි කී ය. එකල්හි වතරුන් 
ෙහන්වස් ‘සාමවණ්රය, ඔබ රාතරිවයහි වකාහි ගිවයහි ද? වනා 
දන්ො බුහුර වගාස් අපට විතර්කයක් ඇති වකවළහිය’ යි 
කීහ. සාමවණ්ි්ර නම ගිය කරුණ සුල කවළ් ය. එකල්හි 
වතරුන් ෙහන්වස් ‘ඔබ වනාෙ වම් කාරණවයහි දඩුෙම් විඳීමට 
සුදුසු ෙන්වනෝ අපම ය’ යි කීහ.   

එතුන් පටන් වතරුන් ෙහන්වස් ඒ විහාරවය්ම විසූහ. 
‘අප මහල්වලෝ ය, අපට කුමක් වේ දැයි වනා දත හුකි ය. ඔබ 
තෙම තරුණ බුවින් තමාවග් ජීවිතය රැක ගනුෙ’  යි වතරුන් 
ෙහන්වස් සාමවණ්ර නමට කීහ. වතරුන් ෙහන්වස් අනාගාමී 
වකවනකි. පසුකාලවය්දී උන්ෙහන්වස මිනී කන්නන්ට හසු 
ෙූහ. සාමවණ්ර නම දිවි රැකවගන සිට පසු කාලවය් උපසම්පො 
වී තරිපිටකය උවගන ව ් බ්බක නිධගරෝ  ධ රැන් වහන්ධස්ය 
යන නමින් පරසිද්ධියට පුමිණිවය් ය. රට සුඛිත ෙු පසු බුහුර 
ගිය වබාවහෝ භික්ෂූහු උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණිවයෝ ය. 
උන්ෙහන්වස් මහා භික්ෂුසමූහයක් පිරිෙරා අනුරාධපුරවය් මහා 
විහාරයට වගාස් වබෝධිය හා මහසෑයත් යුපාරාමයත් ෙුඳ 
නගරයට පිවිසියහ. නගරවය් දකුණු වොරටුෙට යන වතක් 
අතරමගඳී උන්ෙහන්වස්ට නෙතුනකදී තුන් සිෙුරු ලුබිණ. 
නගරවය්දී වබාවහෝ සත්කාර ලුබිණ. විපත්තිකාලවය් කුලෑ 
වකාළත් සෑවහන පමණට ලබා දීමට වනා සමත් ෙු නිවගරෝධ 
වතරුන් ෙහන්වස්වග් කුශාලකර්මය කාලසම්පත්තිවය්දී වමවස් 
මහත් විපාක වගන දිණ. 

අ ්ධථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 
පධයාගසම්ප ් ිං ආගම්ම විපච්චන් ි. 

පරවයෝගසම්පත්තිය නිසා විපාක වදන්නා ෙු ඇතුම් 
කුශාල කර්මවයෝ ඇතහ. ඇතමතුට වබාවහෝ පින් ඇත ද 
පරාවයෝගසම්පත්තිය නුති කල්හි ඒො විපාක දීමට අසමත්ෙ 
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තිබී පරවයෝගසම්පත්තිය ඇතිෙු විට විපාක වදයි. ගුණදම් පිරීම 
පරවයෝගසම්පත්තියය. පරවයෝගසම්පත්තිය නිසා කුශාලයන් 
විපාක වදන බෙට සාධක ෙශාවයන් විහඬ්ග අටුොවෙහි දක්ො 
ඇති කයා වමවස් ය. 

කූටකර්ණ රනතුමා චූලසු ම්ම නම් වතරනමකට පුහුදී 
සිටිවය් ය. රනු උපුල්ෙුෙ වෙසනුවය් වතරුන් ෙහන්වස් එහි 
කුඳො ගත්වත් ය. වතරුන් ෙහන්වස් මාලාරාම නම් 
විහාරවයහි විසූහ. රනතුමා ‘වතරුන් ෙහන්වස් කුමක් ෙළඳනු 
රිසි ඇත්වතෝ දැ’  යි. උන් ෙහන්වස්වග් මුණියන්වගන් අසා 
අලෙලට කුමති බෙ දැන අල වගන්ො වගන විහාරයට වගාස් 
වතරුන් ෙහන්වස්ට පිළිගන්ෙනුවය් ගුණවත්නස නිසා උන් 
ෙහන්වස්වග් මුහුණ බුලීමට වනා සමත් විය. විහාරවයන් 
නික්ම මිදුලට බුස ‘වතරුන් ෙහන්වස්වග් සුටි වකවස් දැ’යි 
වද්වියවගන් ඇසුවේය. ‘ඔබ පුරුෂවයකුත් වී වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් මුහුණ බුලීමට වනා සමත් වී නම් ඉතිරියක ෙන 
මම උන්ෙහන්වස්වග් මුහුණ බුලීමට වකවස් සමත් 
ෙන්වනනම් ද? වතරුන් ෙහන්වස්වග් සුටි මම වනා දනිමි’  යි  
ඕ කීොය. එයින් රනතුමා බුදුසස්වනහි ෙඩාත් පුහුදී ‘මාවග් 
රවටහි බදු වගෙන ගෘහපතිපුතරයකුවග් මුහුණ බුලීමට වනා 
සමත් වෙමි. බුදුසස්න වකාපමණ මහත් දැ’ යි කියා 
අත්වපාළසන් දිණ. 

වම් රනතුමා තරිපිටකචූළනාග වතරුන් ෙහන්වස්ට ද 
පුහුදී සිටිවය් ය. වතරුන් ෙහන්වස්වග් ඇඟිල්ලක වගඩියක් 
සෑදිණ. රනතුමා වතරුන් ෙහන්වස් දක්නට විහාරයට ගිවය් 
බලෙත් වපර්මවයන් වතරුන් ෙහන්වස්වග් වගඩිය තුබු ඇඟිල්ල 
මුෙ තුළ තබා ගත්වත් ය. මුෙ තුළදී වගඩිය සිදුරු වී වල් සුරෙ 
පිට විය. රනතුමා වතරුන් ෙහන්වස් වකවරහි බලෙත් 
වපර්මවයන් ඇඟිල්ල පිටතට වනා වගන වල් සුරෙ ගිල්වල් ය.   
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පසුකල ඒ වතරුන් ෙහන්වස් මරණමඤ්චකවය් 
සයනය කළහ. රනතුමා උපස්යානයට වගාස් දහම් රිවය් අකුර 
ගඅලෙංගුෙ) බිවඳ් ය යි කියමින් හ  හ ා හිස මත තබා අසුචි 
බඳුන් බුහුර වකවළ්ය. උන් ෙහන්වස්ලාට රනුවගන් වමතරම් 
සුලකිලි ලුබුවණ් ගුණ දම් පිරීම නුමති පරවයෝග සම්පත්තිය 
නිසා ය. තෙද ‘අවහෝසි කම්මං අවහෝසි කම්ම  විපාවකෝ’ 
යනාදීන් පටිසම්පදාමග්ගධය් දැක්වෙන කර්මවිභාගය ද 
වමතන්හි දැක්විය යුතුය. සර්ොකාරවයන් ම කර්ම හා 
විපාකයන් තත්ත්ොකාරවයන් දන්නාෙූ ඥානය වදෙන තයාගත 
බලය. 

3. තු්නේවරන ත්ථාගත් බලය 

සර්ෙතරගාමිනී පරතිපත් දන්නා නුෙණ. 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත, තයාගවතා සබ්බ ්ථගාමිනිං 
පටිපදං යයාභූතං පනානාති, යම්පි සාරිපුත්ත 
තයාගවතා සේබත්යගාමිනිං පටිපදං යයාභූතං 
පනානාති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං, 
යං බලං ආගම්ම තයාගවතෝ ආසභං ාානං පටිනානාති, 
පරිසාසු සීහනාදං නදති, බරහ්මචක්කං පෙත්වතති.’  

(මහාසීහනාද සුත්ත) 

‘තයාගතයන් ෙහන්වස් සත්ත්ෙයන් සුගති දුර්ගති 
භෙෙලට පුමිවණන්නා ෙු ද, අර්හත්ෙ ආදි තත්ත්ෙෙලට 
පුමිවණන්නා ෙූද පිළිවෙත් සර්ොකාරවයන් දන්නා වස්ක ඒ 
දැනීම තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් එක් තයාගත බලවයකි. ඒ 
බලය නිසා තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවය් උච්චස්යානයට 
පුමිණ ඇත්තාහ. පිරිස්ෙල සිංහනාදය පෙත්ෙන්නාහ. 
බරහ්මචකරය පෙත් ෙන්නාහ’  යනු ඒ පාාවය් වත්රුම ය. 
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සසර සුරිසරනා සත්ත්ෙයන් ඒ ඒ සුගති දුර්ගති 
භෙෙලට පුමිවණන්වන් ඔෙුන් කළ කර්මයන් අනුෙ ය. එක් 
එක් කර්මයකින් ලුවබන විපාකය සුමටම ඒකාකාරයකින් ම 
ලුවබන්වන් වනා වේ. පරාණඝාතාදි එක් එක් කර්මයකින් 
අවන්කාකාර විපාක ලුවබන්වන් ය. ොනාදි එක් එක් 
කුශාලකර්මයකින් ලුවබන විපාක ද අවන්කාකාර ෙන්වන් ය. 
ගමක මිනිසුන් එක් ෙ සුම වදනාවගම පරවයෝනනය පිණිස 
සතකු මුරෑ කල්හි සුම වදනාටම වෙනසක් නුතිෙ පරාණඝාත 
අකුශාල කර්මය සිදු වේ. සෑම වදනාට ම පරාණඝාත වච්තනාෙ 
ඇතිවේ. ඔෙුනට එක සතා මුරීවම් විපාකය ලුවබන්වන් එක් 
එක් තුනුත්තාට වෙනස් වෙනස් ආකාරෙලිනි. ඒ සතා 
මුරීමට එවකක් තමාවග්  ඕනෑකමින්ම ද අනිවකක් අනුන් 
කතා කරන නිසා වනා කුවමත්වතන් ද එයට සහභාගි වේ. 
අනිවකක් කුමුත්වතන් සහභාගි වේ. තෙත් එවකක් විවනෝදය 
පිණිස එයට සහභාගි වේ. එයින් එකම සතා මුරිවම්දි 
පාපකර්මය ඒ ඒ පුදග්ලයාට වෙනස් වෙනස්ෙ ඇතිවේ. 
එබුවින් එක් වී එක් සවතකු මුරීවම් පාපවයන් එයට සහභාගි 
ෙූෙන් අතුවරන් එවකක් මහානරකවයහි උපදී. එවකක් 
කුඩානරකයක උපදී. එවකක් වපර්ත ෙ උපදී. එවකක් 
අසුරකායවයහි උපදී. එවකක් තිරිසන් අපාවයහි උපදි. තිරිසන් 
අපාවයහි උපදනා කල්හි ද එවකක් බලු ෙ උපදී. එවකක් කපුටු 
ෙ උපදී. එවකක් බළල් ෙ උපදී. ගෙ ෙ උපදී. වමවස් එක ම 
සතකු මුරීවම් පාපය අවන්කාකාරවයන් විපාක වදන්වන් ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ සියල්ල සර්ොකාරවයන් දන්නා 
වස්ක. ගමක මිනිසුන් එකතුෙ ොනයක් දුන් කල්හි 
සුමවදනාටම ඇතිෙුවය් ොනය අරමුණ කරන කුශාල 
වච්තනාෙකි. එවහත් ඒ කර්මවයන් ඇතවමක් මිනිස් වලාෙ 
උසස් පෙුල් ෙල උපදිති. මධයම පෙුල් ෙලත්, ඇතවමක් පහත් 
පෙුල්ෙලත් උපදිති. ඇතවමක් චාතුර්මහාරාජිකවයහි ද, 
ඇතවමක් තාෙතිංසවයහි ද, ඇතවමක් යාමවයහි ද, ඇතවමක් 
තුෂිතවයහි ද, ඇතවමක් නිර්මාණරතිවයහි ද, ඇතවමක් 
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පරනිර්මිත ෙශාෙර්තිවයහි ද උපදිති. ඒ සියල්ල තයාගතයන් 
ෙහන්වස් දන්නා වස්ක. කර්මෙලින් ඇතවමක් පරතිසන්ධි ොනය 
වකවරති. ඇතවමක් පරෙෘත්තිවිපාක පමණක් වදති. ඇතවමක් 
කිසිවිපාකයක් වනා වදති. ඒ සියල්ල ද තයාගතයන් ෙහන්වස් 
දන්නා වස්ක. 

නනසමූහයක් විදශායනා ෙඩනා කල්හි ඔෙුන් විදශායනා 
කරන සුටිවයන් වමාහු වම් විදශායනා කිරීවමන් අර්හත් ඵලයට 
පුමිවණන්වන් ය. වමාහු අනාගාමී. ඵලයට පමණක් 
පුමිවණන්වන් ය. වමාහු සකෘොගාමී ඵලයට පමණක් 
පුමිවණන්වන් ය. වමාහු වසෝොන් ඵලයට පමණක් 
පුමිවණන්වන් ය. වමාහු මාර්ගයකට ඵලයකට 
වනාපුමිවණන්වන් ය. වමාහු ලක්ෂණාරම්මණ විදශායනාවෙන් 
නෙතින්වන්ය. වමාහු පරතයය පරිගරහණවයන් නෙතින්වන් ය. 
වමාහු නාමරෑපපරිගරහණවයන් නෙතින්වන් ය. වමාහු අරෑප 
පරිගරහණවයන් නෙතින්වන් ය. වමාහු රෑපපරිගරහණවයන් 
නෙතින්වන් ය. වමාහුට කිසි ඥානයක් ලුබිය වනා වහන්වන් 
ය යි තයාගතයන් ෙහන්වස් දන්නා වස්ක. 

වබාවහෝ වදනකුන් කිසුණු පිරියම් කරන කල්හ ිවමාහු 
පරිකර්මභාෙනා මාතරවයන් නෙතින්වන් ය. නිමිත්ත වනා 
ලබන්වන් ය. වමාහු නිමිත්ත ලබන්වන්ය. එවහත් අර්පණාෙ 
නුපදෙන්වන් ය. වමාහු ධයානය පාදක වකාට විදසුන් ෙඩා 
අර්හත්ෙයට පුමිවණන්වන් ය යි තයාගතයන් ෙහන්වස් දන්නා 
වස්ක. වමවස් සත්ත්ෙයන් ඒ ඒ භෙෙලට හා අර්හත්ොදි 
තත්ත්ෙලට පුමිවණන පරතිපත්ති තයාගතයන් ෙහන්වස් නිෙරදි 
වලසට දන්නාහ. ඒ නුෙණ සේබත්යගාමිනීපටිපොඤාණ නම් ෙු 
තුන්ෙන තයාගත බලය ය. 

4. සවිරවුරන ත්ථාගත් බලය. 

අවන්කධාතු නානාධාතු වලෝක දන්නා නුෙණ. 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

121 
Non-commertial Distribution  

 
 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත, තයාගවතා අධනක  ා ු 
නානා ා ු ධලාකං යායාභූතං පනානාති, යම්පි 
සාරිපුත්ත තයාගවතා අවනකධාතු නානා ධාතුවලෝකං 
පනානාති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං 
වහාති, යං බලං ආගම්ම තයාගවතා ආසහං ාානං 
පටිනානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බරහ්මචක්කං 
පෙත්වතති’. 

අවන්කධාතු නානාධාතු වලෝකය තත්ත්ොකාරවයන් 
දන්නා ඤාණය එක් එක් තයාගත බලයක් බෙ වමයින් දක්ෙන 
ලදී. සම්පූර්ණවයන්ම නුති ෙන බුවින් ද මඳින් මද වකාටස් 
ෙශාවයන් දිරී බිඳී පලුදු ෙන බුවින් ද ස්කන්ධධාත්ොයතනවයෝ 
වලෝක නම් වෙති. තමතමන්වග් ස්ෙභාෙවයන් ඇත්තා ෙු 
සියල්ල ධාතු නම් වේති. රෑපය වපවනන ස්භාෙවයන් ඇති 
බුවින් රෑප ධාතු නම් වේ. ශාේදය ඇවසන ස්භාෙවයන් ඇති 
බුවින් ශාේදධාතු නම් වේ. ගන්ධය නාසයට දැවනන 
ස්භාෙවයන් ඇති බුවින් ඝරාණධාතු නම් වේ. වමවස් ඒ ඒ 
ස්ෙභාෙවයන් ඇති සියල්ල ධාතු නම් වේ. වලෝකවයහි 
චක්ඛුධාතු වසෝතධාතු යනාදි ෙශාවයන් ද කාමධාතු 
ෙයාපාදධාතු යනාදි ෙශාවයන්ද වබාවහෝ ධාතු ඇත්වත්ය. 
ලක්ෂණෙලින් එක් ධාතුෙක් අනික් ධාතුෙකට වෙනස් බුවින් 
ධාතුහු අවන්කපරකාර ෙන්නාහ. වබාවහෝ ධාතු ඇති බුවින් ද 
ලක්ෂන ෙශාවයන් අවන්පරකාර ධාතු ඇති බුවින් ද වලෝකය 
අවන්කධාතු නානාධාතු වලෝක නම් වේ. අවන්කධාතු 
නානාධාතු වලෝකය දන්නා නුෙණ විස්තර කිරීවම්දී 
පඤ්චස්කන්ධය, ආයතන වොළස, ධාතු අටවලාස යන වම් 
ධර්ම විස්තර කළ යුතුය. 

වම් ඥානය ඇත්තා ෙු තයාගතයන් ෙහන්වස් රෑප, 
වේදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පඤ්චකය 
නිෙුරදි වලස ද සර්ෙසම්පූර්ණ වලස ද දන්නාහ. එක් එක් 
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ස්කන්ධයක අවන්කපරකාර විවශා්ෂවිභාග ද නිෙුරදි වලස 
සම්පුර්ණවයන් දන්නා වස්ක. ආයතන වොවළාස දන්නා වස්ක. 
දශාායතනයක් කාමාෙචර ය, ආයතන වදකක් චාතුර්භූමක ය 
යනාදීන් ඒොවය් නානත්ෙ ද දන්නා වස්ක. වම් චක්ඛුධාතුෙය 
වම් රෑප ධාතුෙය යනාදීන් වෙන් වෙන් ෙශාවයන් ධාතු 
අටවළාස දන්නා වස්ක. එහි ධාතු වසාවළාසක් කාමාෙචර ය, 
ධාතු වදකක් චාතුර්භූමකය යනාදීන් ඒොවය් විවශා්ෂ විභාග ද 
දන්නා වස්ක. තයාගතයන් ෙහන්වස් උපාදින්නක සංස්කාර 
වලෝකවය් නානත්ෙය පමණක් වනාෙ අනුපාදින්නක සංස්කාර 
වලෝකවය් නානත්ෙය පමණක් වනාෙ අනුපාදින්නක සංස්කාර 
වලෝකවය් නානාත්ෙය ද දන්නා වස්ක. 

පවස්බුදුෙරුන් හා අගරශාරාෙකවයෝ උපාදින්නක සංස්කාර 
වලෝකවය් නානත්ෙය එක්තරා පරමාණයකින් දනිති. 
අනුපාදින්නක සංස්කාර වලෝකවය් නානත්ෙය වනා දනිති. 
වලාෙුතුරා බුදුෙරු ෙනාහි වම් වම් ධාතුන්වග් උත්සන්නත්ෙය 
නිසා, වම් වම් ධාතුන්වග් හීනත්ෙය නිසා වම් ගවසහි කඳ සුදු 
ය, වම් ගවසහි කඳ කළුය, වම් ගවසහි කඳ මට්ටම්ය, වම් 
ගවසහි කඳ රළුය, වම් ගවසහි වපාතු තුනී ය. වම් ගවසහි 
වපාතු ඝනය. වම් ගවසහි මුද හරය ඇත. වම් ගවසහි හරය 
ඇත්වත් පිටත ය, වම් ගවසහි වකාළ ෙටය. වම් ගවසහි වකාළ 
දිගය. වම් ගවසහි වකාළ මහත්ය. වම් ගවසහි වකාළ කුඩා ය, 
වම් ගවස් මල් සුදු ය, වම්  ගවස් මල් රතුය, වම් ගවස් වගඩි 
මිහිරිය, වම් ගවස් වගඩි තිත්ත ය, වම් ගවස් වගඩි ඇඹුල්ය, 
වම් ගවස් වගඩි කසටය, වම් ගවසහි කටු ඇත, වම් ගවසහි 
කටු නුත යනාදීන් අනුපාදින්නක සංස්කාර වලෝකවය් තතු 
සර්ොකාරවයන් දන්නාහ. වමය ශාරාෙකයනට අසාධාරණ 
ඥානයකි. 

5. පසේවරන ත්ථාගත් බලය. 

සත්ත්ෙයන්වග් නානාධිමුක්තිකත්ෙ දන්නා නුෙණ. 
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‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත තයාගවතා ස ් ානං 
නානාධිමු ් ික ං යයාභූතං පනානාති, යම්පි සාරිපුත්ත 
තයාගවතෝ සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං යයාභූතං 
පනානාති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං, 
යං බලං ආගම්ම තයාගවතා ආසහං ාානං පටිනානාති, 
පරිසාසු සීහනාදං නදති, බරහ්මචක්කං පෙත්වතති.’ 

අධිමුක් ි යනු අදහස ය. එය සත්ත්ෙයන් තුළ පෙත්නා, 
වතරුම් ගුනීමට දුෂ්කර ෙු අනුශාය ධාතුෙකි. සමහර විට ඒ ඒ 
පුද්ගලවයෝම ද අනුශාය ෙශාවයන් යටපත් වී පෙත්නා තමන්වග් 
අදහස් වනා දනිති. තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් 
වෙත පුමිවණන සෑම වදනාවග් ම අදහස් නිෙරදි වලස 
දැනගනිති. ඒ අනයයන්වග් අදහස් දැනගන්නා ෙු ඥානය පස්ෙන 
තයාගත බලය බෙ ඉහත දැක් ෙු පාාවයන දැක් වේ. 

සත්ත්ෙවයෝ වනාවයක් අදහස් ඇත්වතෝය. සමහරු 
අනුන්ට දුක්වදන අදහස් ඇත්වතෝ ය, ඇතුම්හු සතුන් මරණ 
අදහස් ඇත්වතෝ ය, ඇතුම්හු වසාරකම් කරන අදහස් ඇත්වතෝ 
ය, ඇතුම්හු අනුන් අයත් දෑ විනාශා කරන අනුන්ට අලාභ 
කරන අදහස් ඇත්වතෝ ය. ඇතුමුහු අනුන්වග් දියුණුෙ 
ෙළක්ෙන අදහස් ඇත්වතෝ ය. ඇතුමුහු කාමය ෙරදො 
හුසිවරන අදහස් ඇත්වතෝය. ඇතුම්හු අනුන්වග් සුපයට 
බාධා කිරීවම් අදහස් ඇත්වතෝය. ඇතුම්හු අනුන් රුෙටීවම් 
අදහස් ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු සුරාපානය කිරීවම් අදහස් 
ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු අනයන් ඔෙුවනාෙුන් හා බිඳෙන අදහස් 
ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්මු තුමුම උසස්ය. වසස්වසෝ පහත් ය, ඔෙුන් 
තමන්ට ගරු කළ යුතුය යන අදහස ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු මතු 
ඉපදීමක් නුතය යන මියයාධයාෂය ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු 
සත්ත්ෙයා කරමවයන් උසස් ෙනු මිස පහත් තත්ෙයකට 
පුමිවණන්වන් නුතය යන මියයා අදහස් ඇත්වතෝය. ඇතුම්හු 
සුචරිතවයන් මතු යහපතක් නුත ය යන අදහස ඇත්වතෝ ය. 
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වම් ආදි අදහස් ලාමක අදහස් ය. ලාමක අදහස් ඇත්වතෝ 
හීනාධිමුක් ික නම් වෙති.   

නුතියන්ට වදන අදහස, පිදිය යුත්තන්ට පුදන අදහස, 
පේකම් වනා කරන අදහස, මාපියන්ට ගුරුන්ට ෙුඩිමහල්ලන්ට 
ගරු කරන සලකන අදහස, බණ කියන අදහස, බණ අසන 
අදහස, දහම පිළිගන්නා අදහස, සිල් රකින අදහස, 
කාමයන්වගන් වෙන්ෙන අදහස, ෙුඩිහිටියන්වග් අෙොදයට 
නුවමන අදහස, භාෙනා කරන අදහස යනාදි යහපත් අදහස් 
ඇත්වතෝ පරණී ාධිමුක් ික නම් වෙති. කලයාණාධිමුක්තික 
නමුදු වෙති. අධිමුක්ති අනුෙ පුද්ගලයන් සංසන්දනය වීම 
ඔෙුවනාෙුන් එකතු වීම මිතර වීම තයාගතයන් ෙහන්වස් 
දන්නාහ. එකතු වී සිටින වදවදවනක් එකතු වී සිටින්වන් 
කිනම් කරුණකින්ද යන බෙ ඔෙුහු වනා දනිති. අධිමුක්ති 
අනුෙ ඔෙුන් එකතු වී ඉන්නා බෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් 
දන්නාහ. එවස් දන්නා බුවින් 

‘වසයයයාපි භික්ඛවෙ, ගූවයා ගූවයන සංසන්දති 
සවමති. මුත්තං මුත්වතන සංසන්දති, සවමති, වඛවළා 
වඛවළන සංසන්දති සවමති, පුේවබා පුේවබන 
සංසන්දති සවමති, වලාහිතං වලාහිවතන සංසන්දති, 
සවමති. එෙවමෙ වඛා භික්ඛවේ, ධාතුවසා සත්තා 
සංසන්වදන්ති, සවමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා 
හීනාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං සංසන්වදති සවමන්ති, 
අතීතම්පි භික්ඛවේ, අ ානං ධාතුවසා ෙ සත්තා 
සංසන්දිංසු, සමිංසු. අනාගතම්පි භික්ඛවෙ, අද්ධානං 
ධාතුවසා’ෙ සත්තා සංසන්දිස්සන්ති, සවමස්සන්ති, 
හීනාධිමුත්තිකා හනීාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං  
සංසන්දිස්සන්ති.  සවමස්සන්ති. එතරහි’පි වඛා 
භික්ඛවේ පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ධාතුවසා ෙ සත්තා 
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සංසන්දන්ති, සවමන්ති. හීනාධීමුත්තිකා 
හීනාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං සංසන්දන්ති, සවමන්ති.’  

ගධාතුසංයුත්ත 249 ) 

යනුවෙන් ‘මහවණනි, යම්වස් අසූචිය අසූචිය හා 
සංසන්දනය වේ ද සම වේ ද මුතරය මුතරය හා සංසන්දනය වේ 
ද සම වේද වකළ වකළ හා සංසන්දනය වේ ද සම වේ ද 
සුරෙ සුරෙ හා සන්නසන්දනය වේද සම වේ ද, වල් වල් හා 
සංසන්දනය වේ ද සම වේ ද මහවණනි, එවමන් ධාතුන්වග් 
සුටියට ම සත්ත්ෙවයෝ සංසන්දනය වෙති. සම වෙති. 
හීනාධිමුක්තිකවයෝ හීනාධිමුක්තිකයන් හා සංසන්දනය වෙති. 
සම වෙති. මහවණනි, අතීතකාලවයහි ද ධාතුන් අනුෙ ම 
සත්ත්ෙවයෝ සංසන්දනය ෙූහ. සම ෙූහ. හීනාධිමුක්තිකවයෝ 
හීනාධීමුක්තිකයන් හා සංසන්සනය ෙූහ. සමෙූහ. මහවණනි, 
අනාගත කාලවයහි ද ධාතුන් අනුෙම සත්ෙවයෝ සංසන්දනය 
ෙන්නාහ. සම ෙන්නාහ. හීනාධිමුක්තිකවයෝ හීනාධීමුක්තිකයන් 
හා සංසන්සනය ෙන්නාහ. සම ෙන්නාහ. මහවණනි, වම් 
ෙර්තමාන කාලවයහි ද ධාතුන් අනුෙම සත්ත්ෙවයෝ 
සංසන්දනය වෙති. සමවෙති. හීනාධිමුක්තිකවයෝ 
හීනාධිමුක්තිකයන් හා සංසන්දනය වෙති. සම වෙති’  යි 
ෙොළහ. 

‘වසයයයාපි භික්ඛවෙ, ඛීරං ඛිවරන සංසන්දති 
සවමති, වතලං වතවලන සංසන්දති, සවමති. සප්පි 
සප්පිනා සංසන්දති, සවමති. මධු මධුනා සංසන්දති, 
සවමති. ඵාණීතං ඵාණිවතන සංසන්දති, සවමති. 
එෙවමෙ වඛා භික්ඛවේ, ධාතුවසා’  ෙ සත්තා 
සංසන්දන්ති, සවමන්ති. කළයාණාධිමුත්තිකා 
කලයාණාධිමුත්තිවකහි සංසන්දන්ති, සවමන්ති, 
අතීතම්පි භික්ඛවෙ අද්ධානං ධාතුවසා’ ෙ සත්තා 
සංසන්දිංසු, සමින්සු. කලයාණාධිමුත්තිකා 
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කලයාණාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං සංසන්දිංසු, සමිංසු. 
අනාගතම්පි භික්ඛවෙ, අද්ධානං ධාතුවසා’ ෙ සත්තා 
සංසන්දිස්සන්ති, සවමස්සන්ති. කළයාණාධිමුත්තිකා 
කළයාණාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං සංසන්දිස්සන්ති. 
සවමස්සන්ති. එතරහි’  පි වඛා භික්ඛවෙ පච්චුප්පන්නා 
අද්ධානං ධාතුවසා’ ෙ සංසන්දන්ති, සවමන්ති 
කලයාණාධිමුත්තිකා කලයාණාධිමුත්තිවකහි සද්ධිං 
සංසන්දන්ති සවමන්ති.’   

ගධාතුසංයුත්ත 249)                

යනුවෙන් ‘කිරි කිරි හා ද, වතල් වතල් හා ද, ගිවතල් 
ගිවතල් හා ද, මී මී හා ද, පුණි පුණි හා ද, සංසන්දනය 
ෙන්නාක් වමන් ධාතුන් අනුෙ සත්ත්ෙවයෝ ඔෙුවනාෙුන් 
සංසන්දනය ෙන්නාහ. සම ෙන්නාහ. කලයාණාධිමුක්තිකවයෝ 
කලයාණාධිමුක්තිකයන් හා සංසන්දනය ෙන්නාහ. සම 
ෙන්නාහ. අතීතවයහි දඅනාගතවයහි ද ෙර්තමානවයහි ද 
සත්ත්ෙවයෝ ධාතුන් අනුෙ ම සංසන්දනය ෙන්නාහ. සම 
ෙන්නාහ. කලයාණාධිමුක්තිකවයෝ කලයාණාධිමුක්තිකයන් හා 
සංසන්දනය ෙන්නාහ. සම ෙන්නාහ’ යි ෙොළ වස්ක. 

ධාතුන් අනුෙ සත්ත්ෙයන් සංසන්දනය වීම ගුන 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් දක්ො ඇති සාධකයන් වමවස්ය. 
එක් සමවයක්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් රනගහනුෙර ගිනුකුළු 
පේවෙහි ෙුඩ වෙවසන වස්ක. එසමවහහි සුරියුත් මාහිමිවයෝ 
වබාවහෝ භික්ෂුන් සමග තයාගතයන් ෙහන්වස්ට නුදුරු තුනක 
සක්මන් වකවරති. මුගලන් මහ වතරණුවෙෝ ද වබාවහෝ 
භික්ෂුන් හා භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට නුදුරු තුනක සක්මන් 
කරති. මහකසුප් වතරණුවෙෝ ද, අනුරුදු වතරණුවෙෝ ද, පුණ්ණ 
වතරණුවෙෝ ද, උපාලි වතරණුවෙෝ ද ආනන්ද වතරණුවෙෝද 
වදේදත් වතරණුවෙෝ ද වබාවහෝ වබාවහෝ භික්ෂූන් සමග 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට නුදුරු තුන් ෙල සක්මන් වකවරති. 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ සක්මන් කරන භික්ෂූන් වදස 
බලා ෙොරා සමීපවයහි සිටි භික්ෂූන් අමතා සුරියුත් 
මහවතරුන් ෙහන්වස් හා සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂූහු 
මහාපරාඥවයෝය යි ද, මුගලන් මහවතරුන් ෙහන්වස් හා 
සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂූහූ සෘද්ධි ඇත්වතෝ යයි ද, මහ 
කසුප් වතරුන් ෙහන්වස් සහ සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂුහු 
ධුතොදීහු යයිද අනුරුදු වතරුන් ෙහන්වස් සහ සක්මන කරන 
සියලූ හික්ෂුහු දිෙුස් ඇත්වතෝ ය යි ද, පණු්ණ වතරුන් 
ෙහන්වස් හා සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂූහු ධර්මකථීකවයෝය යි 
ද, උපාලි වතරුන් ෙහන්වස් හා සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂුහු 
විනයධරවයෝ යි ද, ආනන්ද වතරුන් ෙහන්වස් හා සක්මන් 
කරන සියලූ භික්ෂූහු බහශුාරුතවයෝ ය යි ද, වදේදත් වතරුන් හා 
සක්මන් කරන සියලූ භික්ෂුහු පාවප්ච්ඡවයෝය යි ද ෙොරා, 
ධාතුන් අනුෙ සත්ත්ෙයන් සංසන්දනය ෙන බෙ හා 
හීනාධිමුක්තිකයන් හීනාධිමුක්තිකයන් හා සංසන්දනය ෙන බෙ 
ද, කලයාණාධිමුක්තිකයන් කලයාණාධිමුක්තිකයන් හා 
සංසන්දනය ෙන බෙ ද ෙොළ වස්ක. 

ගධාතුසංයුත්ත 248) 

සුරියුත් මහ වතරුන් ෙහන්වස් මහාපරාඥ බුවින් 
මහාපරාඥවයෝ උන් ෙහන්වස්ට එකතු වෙති. මුගලන් 
මහවතරුන් ෙහන්වස් ඝෘඬිමත් බුවින් සෘඬි ඇත්වතෝ උන් 
ෙහන්වස්ට එකතු වෙති. මහකසුප් වතරුන්  ෙහන්වස් ධූතොදී 
බුවින් ධූතොදීහු උන්ෙහන්වස්ට එකතු වෙති. වසස්සන් වග් 
එකතු වීම ද එවස් සමාන කම්ෙලින් ම විය. සමාන අදහස් 
ඇතියන් එකතු ෙන බෙට සාධක ෙශාවයන් විභංග අටුවාධවහි 
වම් කයාෙ දක්ො තිවේ.    

 රිපිටක චූලාහය වතරුන් ෙහන්වස් චචතය ෙන්දනාෙ 
සඳහා භික්ෂූන් පන්සීයයක් සමඟ ෙඩනා කල්හි මිනිසුන් එක් 
ගමකට ෙුඩම කරන වලස ආරාධනා කවළෝය. උන්ෙහන්වස් 
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පිරිස සමඟ එහි ෙුඩම කළහ. සමීප විහාරවයහි භික්ෂුහු ද එහි 
ෙුඩම කළහ. චූලාභය වතරුන් ෙහන්වස්වග් පිරිවසහි වනා 
සරුප් පුෙතුම් ඇති එක් භික්ෂුෙක් විය. සමීප විහාරවය් ද 
එබඳුම භික්ෂුෙක් විය. ඒ වදනම අතර කලින් කිසි හුඳිනිමක් 
සම්බන්ධකමක් වනා තිබිණි. එවහත් ඒ වදනම ඔෙුවනාෙුන් 
දුටු සුටිවය්ම මිතර වී සිනාවසමින් කයා කරමින් සිටියහ. 
වතරුන් ෙහන්වස් ඔෙුන් දැක ‘සමයක්සම්බු යන් ෙහන්වස් දැන 
වගනම ධාතුසංයුත්තය ෙොළහ’ යි කීහ. වමවස් සත්ත්ෙයන්වග් 
අධිමුත්ති දැන තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ පුද්ගලයාට ගුලවපන 
පරිදි දහම් වදසන්නාහ වසස්සන්ට එවස් වනා කළ හුකි ය. 

6. සවරන ත්ථාගත් බලය    

සත්ෙයන්වග් ශාර ාදි ඉන්ද්රියන් දියුණු ෙුණු නුෙුණු බෙ 
දන්නා නුෙණ.  

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත තයාගවතෝ පරස ් ානං 
පරපුග්ගලානං ඉන්ද්රියපධරෝපරිය ් ං යයාභූතං 
පනානාති, යම්’ පි සාරිපුත්ත තයාගවතා පරසත්තානං 
පරපුග්ගලානං ඉන්ද්රියපවරාපරියත්තං යයාභූතං 
පනානාති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං 
වහාති, යං බලං ආගම්ම තයාගවතා ආසභං ාානං 
පටිනානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බරහ්මචක්කං 
පෙත්වතති.’  

වමයින් දැක්වෙන්වන් අනය සත්ත්ෙයන්වග් අනය 
පුද්ගලයන්වග් ශාර ාදි ඉන්ද්රියයන් වමෝරා ඇති බෙ හා නුති බෙ 
දැවනන්නා ෙු ඉන්ද්රිය පවරෝපරියත්තඤාණය එක් තයාගත 
බලයක් බෙ ය. ඉන්ද්රියන් වමෝරා ඇති බෙ වහෝ නුති බෙ වහෝ 
ඒ ඒ සත්ෙවයෝ වනා දනිති. තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස් වෙත පුමිවණන සත්ත්ෙයන් වග් ඉන්ද්රිය තත්ත්ෙය 
සලකා බලා ඔෙුනට සුදුසු පරිදි දහම් වදසන වස්ක. එවස් දැන 
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කරන ධර්ම වද්ශානය සර්ොකාරවයන්ම සාර්යක වේ. පුද්ගල 
තත්ත්ෙය වනා දැන දහම් වදසන්නෙුන් වග් වද්ශානා සාර්යක 
ෙන්වන් කලාතුරකිනි. විඟඬ්ගපාෙිධයහි වම් ඥානය විස්තර කර 
ඇත්වත්:-    

‘ඉධ තයාගවතා සත්තානං ආසයං පනානාති, 
අනුසයං පනානාති, චරිතං පනානාති, අධිමුත්තිං 
පනානාති, අප්පරනක්වඛ මහාරනක්වඛ තික්ඛින්ද්රිවය් 
මුදින්ද්රිවය ස්ොකාවර ද්ොකාවර සුචිඤ්ඤාපවය් 
දුවිඤ්ඤාපවය භේබාභේවබ සත්වත පනානාති.’  

යනුවෙනි ‘තයාගත වතවම් සත්ත්ෙයන් වග් ආශාය 
දනිති, අනුශාය දනිති, චරිත දනිති, අධිමුක්ති දනිති. 
නුෙණුවසහි මඳ රාගාදි රනස් ඇත්තා ෙූ ද, නුෙණුවසහි 
වබාවහෝ රාගාදි රනස් ඇත්තා ෙූ ද, තියුණු ශාර ාදි ඉන්ද්රියයන් 
ඇත්තා ෙූ ද, වනා තියුණු ශාරා ාදි ඉන්ද්රියයන් ඇත්තා ෙූ ද, 
යහපත් ආශායාදිය ඇත්තා ෙු ද, වනාමනා ආශායාදිය ඇත්තා ෙූ 
ද, ධර්මය වත්රුම කර දීම පහසු ෙූ ද, ධර්මය වත්රුම කර දීම 
අපහසු ෙූ ද, මඟ පල ලුබීමට භෙය ෙු ද, මඟ පල ලුබීමට 
අභෙය ෙු ද සත්ත්ෙයන් දනිති’ ය යනු එහි වත්රුම ය. අනය 
සත්ත්ෙයන්වග් අනය පුද්ගලයන්වග් ආශායාදිය දන්නා නුෙණ 
ඉන්ද්රියපවරෝපරියත්තඤාණය බෙ එයින් දක්ෙන ලදී. 

ආශාය යනු ොසය කරන ස්යානය ය. යවමක් යම්කිසි 
කරුණක් වමය වමවස්මය යි තදින් පිළිවගන එය ම 
මූලකාරණය කරවගන එහි පිහිටා කටයුතු වකවර් නම්, ඒ 
කරුණත් ොසස්යානයකට සමාන ෙන බුවින් එයට ද ආශායයි 
කියනු ලුවේ. ‘සත්තානං ආසයං පනානාති’  වමහි ආශාය 
නමින් කියුවෙන්වන් එබඳු කරුණු ය. මියයාදෘෂ්ටිය හා 
යයාභූතඥාන නම් ෙු සමයක්දෘෂ්ටිය එබඳු කරුණූ වදකකි. 
වමහි ආශාය නමින් කියනුවය් ඒ ධර්ම වදකය. 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

130 
Non-commertial Distribution  

 
 

වලෝකවයහි ඇතවමක් ආත්මය නිතය වදයකුයි ගනිති. 
ඇතුවමක් ආත්මය ශාරීරය සමඟම නුවසන අනිතය වදයකු 
යි ගනිති. ඇතවමක් ආත්මය පයයයන්තයක් නුති විශාාල 
වදයකුයි ගනිති. ඇවතවමක් පයයයන්ත පරිච්වජ්දය ඇතියකුයි 
ගනිති. ඇතුවමක් ශාරිරය ආත්මය  යන වදක ම එකකු යි 
ගනිති. ඇතවමක් ශාරීරය ආත්මය යන වදක වදකකු යි ගනිති. 
ඇතවමක් ආත්මය මරණින් පසුද ආත්මය නිවරෝගීෙ ඇතුය යි 
ගනිති. ඇතුවමක් මරණින් පසු ආත්මයක් ඉතිරි වනා  
වෙතුයි ගනිති. ඇතවමක් මරණින් මතු ඇතුමුන්වග් ආත්ම 
ඇත, ඇතුමුන්වග් ආත්ම නුතය යි ගනිති. ඇතුවමක් 
මරණින් මතු ආත්මයක් ඇත්වත් ද වනා වේ නුත්වත් ද 
වනාවේ යයි ගනිති. මරණින් මතු ආත්මය ඇතය යි ගුනීම 
 ා ්ව  දෘෂ්ටි නම් වේ. ආත්මය මරණින් සිවඳ්ය නුතිවේ ය 
කියා ගුනීම උච්ධජ්ද දෘෂ්ටි නම් වේ. ශාාස්ෙත දෘෂ්ටිය ගතුෙන් 
තමන්වග් ෙුඩ කරන්වන් ශාාශා්ෙත දෘෂ්ටිය මුල් කර වගන ය. 
උච්වජ්ද දෘෂ්ටිය ගතුෙන් තමන්වග් ෙුඩ කරන්වන් උච්වජ්ද 
දෘෂ්ටිය මුල් කර වගන ය. එබුවින් ඒ දෘෂ්ටි වදක ඔෙුනට 
ොසස්යානයක් බඳු ෙන බුවින් ආශාය නම් වේ. 

වලෝකවයහි ඇතවමක් සත්පුරුෂාශාරය ලුබ 
ස ර්මශාරෙණය වකාට ශාාශා්ෙවතෝච්වජ්ද සංඛයාත දෘෂ්ටි වදකට 
වනා බුස අවිදයා දී  වහ්තුන්වග් හා සංස්කාරාදි ඵලයන්වග් 
ෙශාවයන් සංසාර පරෙෘත්තිය දක්නා ෙු අනුවලෝමිකක්ෂාන්තිය යි 
කියනු ලබන විදර්ශානා ඥානය ලුබ ඒ විදර්ශානා ඥානය අනුෙ 
එහි පිහිටා කරියා වකවරති. ඇතවමක් යයාභූතඥාන නම් ෙු 
මාර්ගඥානය ලුබ එහි පිහිටා එයට අනුෙ කරියා වකවරති. 
එබුවින් විදර්ශානාඥානය හා මාර්ගඥානය ද ආශාය නම් වේ. 
ශාාශා්ෙවතෝච්වජ්ද දෘෂ්ටි වදක ලාමක සත්ෙයාවග් ආශාය ය. 
අනුවලෝමිකක්ෂාන්තිය හා මාර්ගඥානය ශාු  සත්ෙයන්වග් 
ආශාය ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් වෙත 
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පුමිවණන සත්ත්ෙයන්වග් ආශාය දැන ඔෙුනට සුදුසු පරිදි දහම් 
වදසන වස්ක. 

ශාාශා්ෙතදෘෂ්ටයාදිය ආශාය වකාට ඇත්තා ෙූ පුද්ගලයන් 
තුළ ඒ දෘෂ්ටයාදිය නිරතුරු ෙ පෙත්වන් වනාවේ. පුද්ගලයා 
අන් සිතකින් අනයකරියාෙක වයදී ඉන්නා අෙස්යාවේදී ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ඒ පුද්ගලයා වග් ආශාය දන්නා හ. 
එබුවින් තමන් ෙහන්වස් වෙත පුම්වණන කා හටත් ඔෙුන්වග් 
ආශාය බලා සුදුසු වස් දසම් වදසීම තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
කළ හුකිය. ධනය රැස් කර වගන අඹුදරුෙන් ඇති කරවගන 
පස් කම් සුප විඳිමින් එහි ඇලී ගුළී සිටින ඇතුම්හු 
චනෂ්කරමයගරුකවයෝ ය. චනෂ්කරමයාධයාශාය ඇත්වතෝ ය. 
චනෂ්කරමයාධයාශාය යනු කාමයන් හුර දැමීවම් අදහස ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් එ බෙ දනිති. ඒ බෙ දැන ඔෙුනට සුදුසු 
ධර්මයක් වද්ශානය කළ කල්හි ඔෙුන් වකවරහි යටපත් වී ඇති 
චනෂ්කරමයාධයාශාය මතු වී අෙුත් මඟපල ලබති. ඇතුවමක් 
පුවිදි වෙති. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් බුදු ෙු අලූත වලෝකවයහි රහතුන් 
සුටඑක් නමක් ඇති ෙූ පසු ඒ රහතුන් වලෝකවය්හි ධර්මය 
පුතිරවීම සඳහා පිටත් කර යො උරුවෙල් දනෙුෙට ෙුඩම 
කරන වස්ක්, අතරමග එක් ෙනයක පිවිස ගසක් මුල ෙුඩහුන් 
වස්ක. එදින භද්රෙර්ගික නම් කුමාරෙරු තිස් වදවනක් ද කම් 
සුපවයන් විවනෝදය ලබනු රිසිවයන් ස්තරීන් ද කුඳො වගන ඒ 
ෙනයට පුමිණ සිටිවයෝ ය. බිරියක් නුති කුමවරකු විසින් එො 
කුඳොවගන ආ ගණිකාෙක් ඔෙුන්වග් බඩු ද වගන පලා 
ගියාය. කුමාරවයෝ ඇය වසායමින් ෙනවයහි ඇවිදිනාහු 
තයාගතයන් ෙහන්වස් දැක උන්ෙහන්වස් වෙත වගාස් 
‘ස්ොමීනි, ස්තරියක් දුටුවස්ක් දැ’  යි විචාළහ. ‘කුමාරෙරුනි, 
වතපි කුමට ස්තරියක් වසායන්නහුදැ’ යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළහ. ‘ස්ොමීනි, අපවග් එක් යහළුවෙක් ඔහුට බිරියක් නුති 
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බුවින් ගණිකාෙක් කුඳො වගන ආවේ ය.  ඕ අපවග් 
පරමාදයක් බලා බඩුත් වගන පළා ගියා ය. අප යහළුොට 
උපකාර පිණිස ඇය වසායමින් ඇවිදින්වනමු’  යි ඔෙුහු කීහ. 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘කුමාරෙරුනි, වතාපට 
ගුහුනියක වසායමින් ඇවිදිනොට ෙඩා තමන් ගුන වසවීම 
නරකදැ’ යි ෙොළහ. ‘ස්ොමීනි අපට තමන් ගුන වසවීම නම් 
ෙඩා වහාඳය’  යි ඔෙුහු කී හ. ‘එවස් නම් කුමාරෙරුනි, 
හිඳිගනිේ වතාපට දහම් වදසමි’ යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළහ. ඔෙුහු තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ දහම් අසනු පිණිස 
හිඳගත්වතෝ ය. අන් ධර්මධරවයක් නම් කාමවයන් මත්ෙ 
වමවස් ෙනවයහි සල්ලාල කමින් ඇවිදිමින් සිටින ඒ පිරිසිට 
කාමාවයන් ඈත්ෙ වෙවසන උොර අදහස් ඇතියන්ටම සුදුසු 
ෙන වකවලසුන්ට විරුද්ධ ෙන වම් ධර්මය වද්ශානය වනා 
කරන්වන් ය. ඔෙුන් විසින් දහම් වදසන්නට ආරාධනා කළ ද 
ඔෙුහු දහම් වදසීමට සුදුසු පිරිසක් වනා වෙති යි’  සිතා දහම් 
වනා වදසන්නාහ. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ඔෙුන් තුළ ඇති 
චනෂ්කරමය ගරුකත්ෙය චනෂ්කරමයාධයාශාය වපවනන 
බුවින් ඔෙුනට දහම් වදසූ වස්ක, දහම් ඇසුො ෙූ ඔෙුනට ඒ 
ධර්මය අෙවබෝධ වී වසෝොන් මාර්ගඥාන සංඛයාත ධර්මචක්ෂුස 
පහළ වී සුම වදනම තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් පුවිද්ද ලබා 
ගත්හ.  

       (මහාෙග්ග පාළි) 

පුවිදිෙ සිටියද චනෂ්කරමයාධයාශාය නුති කාමය ම 
ගරු කරන කාමාධයාශාය ඇති පුද්ගලවයෝ පුවිද්දන් අතර ද 
ඇත්තාහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔෙුන් හඳුනාගන්නාහ. 
රෑපනන්ො භික්ෂුණිය එබඳු තුනුත්තියකි.  ඇය පුවිදිෙුවය් 
ඥාතීන් පුවිදි ෙු නිසා ය.  ඕ මාවග් ෙුඩිමහලූ සවහෝදරයා 
පුවිදි ෙ වලාෙුතුරා බුදු විය. ඔහුවග් පුත් රහල් කුමරු පුවිදි 
විය. මාවග් සුමියා ද පුවිදි විය. මෙ ද පුවිද විය. වමවතක් 
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වදනා පුවිදි ෙු කල්හි මට වගයි රැදී සිටීවමන් පලක් නුතය’  
සිතා භික්ෂුණි ආශාරමයකට වගාස් පුවිදි ෙූො ය. රෑප ගරක ෙූ  
ඕ ’ තයාගතයන් ෙහන්වස් රෑපය අනිතයය, දුකය, අනාත්මය 
යි දහම් වදසති’ යි භික්ෂුණින්වගන් අසා ‘තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඉදිරියට ගිය වහාත් වමතරම් වශාෝභන ෙූ මාවග් 
රෑපවයහි වොස් දක්ෙන්නාහ’ යි බුදුන් දක්නට ද වනා යන්නී 
ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත දහම් ඇසීමට යන්වනෝ පුහුදී 
වනාවයක් අයුරිේ බුදුගුණ ෙර්ණනා කරති. රෑපනන්ො 
භික්ෂුණිය භික්ෂුණීන් විසින් හා උපාසිකාෙන් විසින් කියන බුදු 
ගුණ අසා ‘වමාෙුහු මාවග් සවහෝදරයාවග් ගුණ වබාවහෝ 
කියන්නාහ. බුදුන් ෙහන්වස් රෑපවය් වොස් කියතත් එක් 
දිනයකදීම එතරම් රාශාියක් වනා කියනු ඇත. මම ද 
උන්ෙහන්වස්ට වනා දැවනන වලස භික්ෂුණීන්වග් මුොවෙන් 
වගාස් එක් දිනක් උන්ෙහන්වස් දැක දහම් අසා එමි’ යි සිතා 
‘මම ද අද දහම් ඇසීමට එමි’ යි භික්ෂුණීන්ට කීො ය. 

සත්ත්ෙයන්වග් ශාරීර පමණක් වනාෙ සිත් ද වපවනන 
ආශාය - අධිමුක්ති වපවනන තයාගතයන් ෙහන්වස්ට වනා 
දැවනන්නට වනා වපන්නට කිසිෙකුට උන්ෙහන්වස් වෙත වනා 
යා හුකිය. රෑපනන්ො සිතනු සමඟ තයාගතයන් ෙහන්වස් ඇය 
තමන්ෙහන්වස් වෙත පුමිවණන බෙ දැන ගත් වස්ක. 
උන්ෙහන්වස් ඇයට කිනම් ධර්මයක් සුදුසු වේ දැයි සිතන්නාහු 
කටුෙකින් කටුෙක් ඉෙත් කරන්නාක් වමන් රෑපගරුක ෙූ ඇවග් 
රෑපතණ්හාෙ හා රෑපමදය රෑපයකින්ම දුරු කිරීම සුදුසු බෙ 
දැන ෙොරා ඇය පුමිවණන කල්හි ඇවග් රෑපයට ෙඩා සිය 
ගුණයක් වශාෝභන ෙූ රෑපය ඇති සර්ොලංකාරවයන් සුරසුණු 
තරුණ කතක රුෙක් උන්ෙහන්වස්ට පෙන් සලමින් ඉන්නා 
ආකාරවයන් නිර්මාණය කර තුබූහ. ඒ රුෙ වපවනන්වන් 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට හා රෑපනන්ො භික්ෂුණියට පමවණකි. 
රෑපනන්ො තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් ෙුඳ 
උන්ෙහන්වස් සමීපවය් ෙු ඉතිරි රුෙ දැක, වම් කත සමීපවය්දී 
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මවග් රුෙ හංසියක ඉදිරිවය් කුවිඩි රුෙක් ෙුනිය’ යි තමාවග් 
රෑපය ඕ වතාවමෝ ම පහත් වකාට සිතුො ය. ඇවග් රෑප මදය 
වබාවහෝ දුරට සන්සිඳී ගිවය් ය. ඇවග් සිත ඒ රෑපයට ඇදී 
ගිවය්ය.  ඕ ඒ රෑපාවය් අෙයෙ සියල්ල එකිවනක බලමින් 
ඒොවය් ලස්සන සිතුො ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් රෑපනන්ො 
භික්ෂුණියවග් සිත නිර්මිත රෑපයට ඇදී ඇති බෙ දැක දහම් 
වදසමින් ම ඒ රෑපය මඳින් මඳ වෙනස් කලහ. මුලින් 
වසවළාස් අෙුරුදු ෙයවස් සිටින්නියක බඳු ඒ රෑපය විසි 
අෙුරුදු ෙයවසහි සිටින රුෙක් කළහ. ඉක්බිති දරුවෙකු ලුබූ 
ඉතිරියක් බෙට ද, මුදිවිවය් සිටින රුෙක් බෙට ද, වකස් 
පුසුණු ඇඟ රැළි ෙුටුණු දත් සුලූණු - කුදු ගුසුණු 
සුරමිටියක් ගත් ඉතිරි රුෙක් බෙටද පත් වකාට දැක්ෙූහ. ඒ 
වෙනස් වීම දැකීවමන් ඇවග් රෑපරාගය දුරු වී ගිවය් ය. 
ඉක්බිති ඒ රෑපය වරෝගාතුර වකාට දැක්ෙූහ. එවකවණහි ඒ රුෙ 
බිම ඇද ෙුටී මහහඩින් වකාඳිරිගාමින් මලමුතර වගාවඬ් ඒ වම් 
අත වපරවළන්නට විය. රෑපනන්ො රෑපය වකවරහි අතිශායින් ම 
කලකිරිණ. ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ රුෙ මළසිරුරක් 
වකාට දැක්ෙූහ. එවකවණහි ම එය ඉදිමී එහි නෙවොරින් වල් 
සුරෙ හා පණු කුදලි ෙුගිවරන්නට විය. බලූ කපුටු ආදීහු 
පුමිණ මළ සිරුර කන්නට විය. රෑපනන්ො භික්ෂුණිය සියල්ල 
බලා සිට, ‘වම් ස්තරිය වමතුන්හි ම නරපත් ෙූො ය. වරෝගාතුර 
ෙූො ය. මරණයට පත් ෙූො ය. මාවග් වම් ශාරිරයටත් එවස් ම 
නරා - ෙයාධි - මරණ පුමිවණන්වන් ය’ යි ආත්මභාෙවය් 
අනිතයතාෙ දුටුො ය. ඇයට භෙතරය ගිනිගත් වගෙල් වස් 
වපනිණ. කවර් එල්ලූ කුණපයක් වස් වපනිණ. ඇවග් සිත 
කර්මස්යානාභිමුඛ විය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඇයට උපකාර 
වීම  පිණිස: 

‘ආ ුරං අසූචං පූ ිං - පස්ස නන්ධද සමුස්සයං, 
උග් රන් ං පග් රන් ං - බාලානං අභිප ් ි ං, 
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යථා ඉදං  ථා එ ං - යථා එ ං  ථා ඉදං 
 ා ුධසා පුඤ්ඤධ ා පස්ස - මා ධලාකං පුනරාගාමි, 
භධේ ජන්දං විරාධජ ්වා - උපසන්ධ ා චරිස්සසි.’  

 
යන ගායා ෙොළ වස්ක ඒ වද්ශානාෙ අනුෙ සිත යො 

භික්ෂුණිය වසෝොන් ඵලයට පුමිණියා ය. ඉක්බිති තයාගයන් 
ෙහන්වස් මතු මාර්ගතරය සඳහා විදර්ශානාෙ පිණිස, 

“අට්ඨීනං නගරං ක ං - මංසධලාහි ධලපනං 
 ය ්ථ ජරා ච මච්චූ ච - මාධනා මක්ධඛා ච ඔහිධ ා” 

යන ගායාෙ ෙොළ වස්ක. එය අසා රෑපනන්ො භික්ෂුණිය 
ඉතිරි මඟපලෙලට පිළිවෙළින් පුමිණ සේවකවලසුන් නසා 
අර්හත් ඵලයට පුමිණියා ය. 

(ධම්මපදට්ා කයා) 

නපුරුකම් කරමින් සිටින්නා ෙු ඇතුම්හු අෙයාපාද 
ගරුකවයෝ ය. කරුණාධයාශාය ඇත්වතෝ ය. ඔෙුන් නපුරුකම් 
කරමින් සිටියදී ම තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ බෙ දන්නාහ. 
අංගුලිමාල මිනීමරමින් සිටියදී ම තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහු 
වෙත වගාස් ඔහුට දහම් වදසුවේ  උන්ෙහන්වස්ට ඔහුවග් 
අෙයාපාද ගරුකත්ෙය වපනුණු නිසා ය. අනුන්ට වබාවහෝ 
උපකාර කරමින් ඉන්නා ෙූ ද ඇතුම්හු ෙයාපාද ගරුකවයෝ ය. 
නපුවරෝ ය. ඔෙුන් අනුන්ට යහපත කරමින් ඉන්නා විටම 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔෙුන්වග් ෙයාපාද ගරුක භාෙය දැන 
ගන්නාහ. ශාාන්තෙ සිටිය ද කිවපන ස්ෙභාෙය ඇති බෙට 
වේවද්භිකාවග් කයාෙ නිදසුවනකි. 

සුෙුත් නුෙර වේවද්හිකා නම් ගුහුනියක් ෙූො ය. 
ඇයට කටයුත්වතහි දක්ෂ අනලස කාළි නම් ොසියක් ෙූො ය. 
‘වේවද්හිකා අන් ගුහුනුන් වස් කුරිරු නුත. උඩඟු නුත. 
වේවද්හිකා වබාවහාම වහාඳය’  කියා ඇවග් ගුණ වබාවහෝ 
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වදනා කියන්නට ෙූහ. ඇවග් කීර්ති රාෙය අසා කාළි සිතන්නී 
‘වේවද්හිකාවග් ගුණ වබාවහෝ වදනා කියන්නාහ. ඇය වමවස් 
ශාාන්තෙ සිටින්වන් මා විසින් වහාදට ෙුඩ කරන නිසා ද, 
නුතවහාත් ඇවග් ගුණෙත්කම නිසා දැ යි විමසිය යුතුය’ යි 
සිතා එක් දිනක් දෙල් ෙන තුරු නිො ගත්තා ය. එදින 
වේවද්හිකා වනා සතුටු ෙ වබාල කාළිවය්, වම පමණ දෙල් 
ෙන වතක් නිො ගත්වත් තිට කුමක් වෙලා දැ යි? ඇසුො ය. 
වමාවකාෙත් වෙලා නුතු යි කාළී කීො ය. වම් පේකාර ොසී 
කිසි කරුණක් නුතිෙ දෙල් ෙන තුරු නිොගත්තී ය’ යි 
වෙවද්හිකා කිපී රො බුලුො ය.  

‘මාවග් ආයයයායට වකෝපය නුත්වත් වනා වේ. මා 
වහාඳට ෙුඩ කරන නිසා  ඕ ඇත්තා ෙු වකෝපය පිට 
වනාකරන්නී ය’ යි කාළී සිතා ගත්තා ය.  ඕ වතාවමෝ තෙත් ඒ 
ගුන විමසන්නට සිතා පසු පසු දින තෙත් දෙල් ෙන තුරු නිො 
ගත්තා ය. වේවද්හිකා ‘තී වමපමණ දෙල් ෙන තුරු නිො 
ගත්වත් තිට කුමක් වෙලා දැ’ යි ඇසුො ය. ‘කිසිෙක් වී නුත, 
ආයයයාවෙනි’  යි කාළී කීො ය. එො වේවද්හිකා කිපී කාළීට 
සුර කළා ය. 

වේවද්හිකා වග් වකෝපය ගුන තෙත් විමසුනු පිණිස 
කාළී තුන්ෙන දිනවය් තෙත් දෙල් වී නුගිට්ටාය. එදින 
වේවද්හිකා ‘කුමට වමපමණ දෙල් ෙන වතක් නිදන්නී දැ’ යි 
කාළිවගන් අසා ‘කිසි කරුණක් නුත’  ය  යි කී කල්හි වහාඳට 
ම කිපී වොරට දමන වපාල්ල වගන කාළීට ගසා ඇවග් හිස 
පුලූො ය. 

කාළී හිවසන් වල් ගලමින් තිබියදී ම සමීප වගෙලට 
වගාස් ‘නුඹලා වහාඳය කියන වේවද්හිකාවග් සුටි බලන්න. ඕ  
වතාවමෝ දෙල් වී නුගිට්ටාය කියා එක ොසියක් ඇති වගදර 
ෙුඩ සියල්ලම තනිෙ කරවගන සිටින මට වපාල්ලකින් ගසා 
මාවග් ඔලූෙ පුලූො ය’  යි කීො ය. වේවද්හිකාවග් කීර්තිය 
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එයින් වකළෙර විය. වේවද්හිකා ෙුනි අයවග් වකෝප ෙන 
ස්ෙභාෙය ඔෙුන් ශාාන්තෙ සිටින විට ම තයාගතයන් ෙහන්වස් 
දන්නාහ. 

ගකකචූපම සුත්ත) 

අනුශාය යන අපරහීන භාෙවයන් සත්ත්ෙසන්නාතවයහි 
පෙත්නා කාමරාගාදීහු ය. කාමරාගානුශාය, භෙරාගානුශාය, 
පරතිඝානුශාය, මානානුශාය. දෘෂ්ටයානුශාය, විචිකිත්සානුශාය, 
අවිදයානුශාය යි අනුශාය නාමවයන් දැක්වෙන ධර්මවයෝ 
සත්වදවනකි. 

වලෝවකෝත්තර මාර්ගඥානය උපදො එහි බලවයන් 
කාමරාගාදිය පරහාරණය වනා කළ සහමුලින් වනා නුසූ 
පුද්ගලයන්හට කාමරාගය ඇති වීමට වහ්තු ෙන සුන්දර 
රෑපයක් මුණගුසුණු විටදී කාමරාගය උපදී. මාර්ගවයන් 
කාමරාගය පරහාණය කළ අනාගාමීන්ට හා රහතනු්ට වකාතරම් 
වශාෝභන රෑපයක් මුණ ගුසුණ ද කාමරාගය නූපදී. රාගයට 
වහ්තු ෙන ආරම්මණ ලද පෘයග්නනයාට කාමරාගය ඇති 
ෙන්වන්ත් අනාගාමීන්ට හා රහතුන්ට එය ඇති වනා ෙන්වන්ත් 
කිනම් කරුණකින් දැ යි විමසිය යුතු ය. ඉෂ්ටාරම්මණය 
මුණගුසීවම්දී පෘයග්නනයාට කාමරාගය ඇති ෙන්වන් ඔහු තුළ 
ඒ කාමරාගය එක්තරා සියුම් ආකාරයකින් තිබුණූ බුවිනි. 
අනාගාමීන්ට හා රහතුන්ට ඇති වනා ෙන්වන් ඔෙුන් තුළ එවස් 
පෙත්නා කාමරාගයක් නුති නිසා ය. ඉෂ්ටාරම්මණය මුණ 
ගුසුණු විට පෘයග්නනයාට කාමරාගය නුගී එන නිසා ඔහු තුළ 
කාමරාගය ඇති ෙන බෙ කියනු මිස ඔහු තුළ අසෙල් තුන 
අසෙල් ආකාරවයන් ඒ කාමරාගය රැඳී ඇතය කියා දැක්විය 
හුකි ආකාරයකින් ඒ කාමරාගය නුත. වනා දැක්විය හුකි 
ආකාරවයන් අනයන්ට තබා, ඇති පුද්ගලයාට ද, ඇති බෙ වනා 
දැවනන්නා ෙු ආකාරවයන් පෙත්නා කරියාකාරිත්ෙයක් නුති 
ක්වල්ශායන් නිො සිටින්නෙුන් ෙුනි නිසා ඒොට අනුශාය යි 
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කියනු ලුවේ. කරුණක් ලුබ උපන් කල්හි ද ඒොට ඒ නමම 
කියනු ලුවේ. අනුශායිත ක්වල්ශාය ඉතා සියුම් ය. ඒො 
සත්ත්ෙසන්තානවයහි නිරතුරුෙම ඇත්වත් ය. එවහත් 
කුශාලයට ඒොයින් බාධාෙක් නුත. දන් වදන තුනුත්තා 
වකවරහි දන් වදන වෙලාවේදී ඒො ඇත. භාෙනා කරන 
තුනුත්තාට භාෙනා කරන වේලාවෙහි ද ඒො ඇත. ධයාන 
ලබා ධයානයට සමෙුදී ඉන්නා තුනුත්තා වකවරහි ද ඒො 
ඇත. වසෝොන් සකෘොගාමී අනාගාමී පුද්ගලයන් වකවරහි ද 
ඇතුම් අනුශාය ධර්ම ඇත. ඒො නුත්වත් රහතුන් වකවරහි 
පමවණකි.  

ඇතුවමන් වකවරහි අනුශායිත වකවලස් ෙර්ෂ වබාවහෝ 
ගණන්, ෙරකුදු නුඟ එන්වන් නුති ෙ අනුශායිතාකාරවයන් ම 
පෙතී. ඇතය කියා සුලකීමට කිසිම ලකුනක් නුති ඒ 
වකවලස් තමා තුළ ඇති බෙ ඒ පුද්ගලවයෝ ද වනා දනිති. 
එවහත් තයාගතයන් ෙහන්වස් එො දනිති. සත්පුරුෂයන් 
වස්ෙනය කරන, ධර්මය වස්ෙනය කරන, නුෙණ ඇති අයට 
අනුශායිත වකවලසුන් නුගී එනො අඩු ය. අපට වලෝභය නුත, 
රාගය නුත, වකරෝධය නුත, අප පේ කරන්වන් නුත කියා ඒ 
වකවලස් නුගී සිටීවම් අඩුකම නිසා ඇතුම්හු තමන් ගුන 
රැෙවටති. සමහර විට කලාන්තරයක් වනා නුඟිට සිටි 
ක්වල්ශාය නිතර නුඟී එන ක්වල්ශායට ෙඩා නපුරු අන්දමින් 
නුඟී එන්වන් ය. එයට සාධක වබාවහෝ දැක්විය හුකි ය. 

එක් කවලක අප මහවබෝසතාවණෝ ධයාන උපදො 
කාමරාගය යටපත් කර වගන සිට බඹවලාෙ ඉපිද එහි ද 
වබාවහෝ කලක් කාමරාගය යටපත් කරවගන සිට එයින් චුත ෙ 
මිනිස්වලාෙ රන වගදරක උපන්හ. දිර්ඝ කාලයක සිට 
කාමරාගය යටපත් කරවගන සිටින කුමරා ස්තරීන් දැකීමට පො 
කුමති වනා වීය. ඔහු ස්තරීන් අත වනා සිටින්වන් ය. ස්තරීයක් 
අතට ගත වහාත් කුමාරයා හ න්නට ෙන්වන් ය. ඔහුට කිරි 
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වපවීම සඳහා කිරි මේෙරුන්ට පිරිමි වෙස් ගන්ෙන්නට සිදු 
විය. ඔහු ෙුඩිවිය පුමිණ පසු ද විවේකාගාරයකට වී 
ධයානවයන් ොසය කවළ් ය. එවස් සම්පූර්ණවයන් ස්තරින්වගන් 
ඈත් වී සිටින කුමාරයාවග් අනුශායිත කාම රාගය රනුවග් 
වමවහයීවමන් තරුණ නාටිකාෙක් විසින් පරවබෝධ කරනු ලුබී 
ය. ඔහුට කාමරාගය වකාතරම් බලෙත් වලස නුගී සිටිවය් ද 
කියත වහාත් කාමරාගවයන් අන්ධ වී ‘වම් කාමරසය මා විසින් 
පමණක් විඳිය යුතුය, වසස්සන්ට වම් රසය ලුබීමට ඉඩ වනා 
දිය යුතුය’ යි ඔහු පුරුෂයන් මරන්නට පටන් ගත්වත් ය. එයින් 
පිය රනුට ඔහු රවටන් පිටු ෙහල් කරන්නට සිදු විය. විස්තර 
නාතක වපාවතන් දත හුකි ය. මහාපවලෝභන නාතකය යන 
නමින් වම් කයාෙ නාතක වපාවත් දක්ො තිවේ. 

චරිතය යනුවෙන් වමහි දැක්වෙන්වන් ඒ ඒ පුද්ගලයන් 
විසින් අතීතවයහි කර ඇති පින්පේ වදක ය. ‘කතමඤ්ච 
සත්තානං චරිතං? පුඤ්ඤාභිසංඛාවරෝ, අපුඤ්ඤාභිසංඛාවරා, 
ආවනඤ්නාභිසංඛාවරෝ පරිත්තභූමවකා ො මහාභූමවකා ො 
ඉදං සත්තානං චරිතං’  යනුවෙන් ඒ බෙ විභංගපාෙිධයහි 
දක්ො ඇත්වත් ය. අතීතවයහි කළ පින් පේ වදවකාටස ම 
සකල සත්ත්ෙයනටම ඇත්වත් ය. සිටු වීමට රන වීමට රහත් 
වීමට තරම් අතීතවයහි කළ පින් ඇත්තා ෙූ අය සමහර විට 
කිසි පිනක් නුතියෙුන් වස් ඉතා පහත් අන්දමින් ජිෙත් වෙති. 
බුදුරදුන් ජීෙමාන කාලවය් රනගහනුෙර විසූ සුනීත නම් 
සුවඩාලා එබඳු වකවනකි 

සනුීත්රගේ කථාවර, 

වපර බුදුෙරුන්වග් සසුන්ෙල නිෙන් පතා වනාවයක් 
පින්කම් කළ පුද්ගලවයක් බු ශාූනයකාලයක දී මිනිස්වලාෙ 
කුලවගයක  ඉපද ෙුඩිවිය පුමිණ බාලනනයන් හා එකතුෙ 
වසල්ලමින් කල් යෙන්වන් ගවමහි පිඩුසිඟා ෙඩනා පවස්බුඳු 
වකවනකුන් දැක ‘ඇඟ සුම තුන ෙණ සෑදුණු එකකු වමන් 
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මුළු සිරුර ෙසා වපාරො වගන ඔබ කුමට පි ු සිඟන්වනහි ද? 
මිනිසකු විසින් වගාවිකම් වෙළඳාම් ආදිවයන් දිවි පුෙුත්විය 
යුතු වනා වේ ද? ඔබට ඒො කරන්නට බුරි නම් වගෙල 
මලමුතරාදිය ඉෙත් කරමින් වගෙල පිළිකනු ශාු කිරීවමන්ෙත් 
ජීෙත් ෙන්නය’ යි උන්ෙහන්වස්ට අපහාස වකවළ් ය. 

ඔහු ඒ පවින් වබාවහෝ කලක් නරකවයහි පුසී අෙවශා්ෂ 
කර්මවයන් මිනිස්වලාෙ නාති සිය ගණන් සුවඩාල් කුලවයහි 
ඉපද අෙසානෙරට අප බුදුරදුන්වග් කාලවය් රනගහනුෙර 
සුවඩාල් පෙුලක උපත ලුබුවේ ය. ඔහු සුනීත නම් විය. ඔහු 
සෑවහන පමණට අහාරයකුදු වනා ලබමින් නගරවය් කසල 
ඉෙත් කරමින් තමා පහත් වකාට සලකන පිළිකුල් කරන 
වසස්සන්ට යටහත් බෙ දක්ෙමින් ෙඳිමින් ඉතා දුකින් ජිෙත් 
විය. එවහත් ඒහිභික්ෂුභාෙවයන් පුවිද්ද ලුබීමට නිසි, 
රහත්වීමට නිසි, වද්ෙ බරහ්මයන්වගන් පො ෙුඳුම් පිදුම් ලුබීමට 
නිසි පින් ඔහුට ඇත්වත් ය. ඒ බෙ අනයයන් තබා ඔහු ද 
වනාදන්වන් ය. 

එක් දිනක මහාකරුණාසමාපත්තිවයන් නුඟී වලාෙ 
බලා ෙරදන්නා ෙු තයාගතයන් ෙහන්වස්ට සුනීත වපනිණ. 
ඔහුවග් පුණය සම්පත්තිය ද වපනිණ. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ඔහුට පිහිට ෙනු පිණිස භික්ෂුසංඝයා ද සමඟ රනගහනුෙර 
සුනීත පිරිසිදු කරන විථියට පි ු සිගා ෙුඩි වස්ක. කසළ කදක් 
කර තබා වගන ෙන සුනීතට වපර මඟ බුදුරදුන් ෙඩිනු 
වපනිණ. සුමට ම යටත්ෙ සුමටම අයින් වී යන සුනීතට 
වලෝකාගර ෙු බුදුරදුන් ෙඩනා කල්හි අයින් වී යාමට තරම් චිත්ත 
ශාක්තියන් වනා විණ. බුදුරදුන් මුණ වනා ගුවසන වලස පළා 
යාමට මඟක් ද වනා තබිිණ. ඔහු කලබල වී කළ හුකි වදයක් 
නුත්වතන් කසළ කද පවසක තබා බිත්තියකට වහ්ත්තු වී ෙුඳ 
වගන සිටිවය් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහු සමීපයට පුමිණ, 
‘සුනීත’  යි අමතා ඔහු චධයයයමත් වකාට ‘නුඹට වම් දුක්ඛ 
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ජීවිකාවෙන් කෙර පරවයෝනනයක් ද? නුඹට පුවිදිෙන්නට 
නරකදැ’ යි අසා ෙොළ වස්ක. තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙචනය 
අසා සුනීත කිසි කවලක වනා ලුබූ තරම් පරීතියක් ලබා 
‘ස්ොමීනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, මා ෙුනි අයටත් පුවිද්ද ලුබිය 
හුකි නම් මා පුවිදි වනාෙන්වන් කිම්ද? භාගයෙතුන් ෙහන්ස 
මා පුවිදි කරනු මුනෙ’ යි කීය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
‘ඒහි භික්ඛු’ යි ෙොළ වස්ක. ඒ ෙචනවයන් සුනීත පුවිද්ද හා 
උපසම්පොෙ ලුබ වපර පිවනන් පහළ ෙු සිෙුරු හුඳ 
වපාවරාො සියෙස් ගත කළ මහවතර වකවනකුන් වස් සුන්දර 
ශාරමණාකල්පවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස් සමීපවය් සිටිවය් ය. 

ඉක්බති තයාගතයන් ෙහන්වස් සුනීත භික්ෂුෙ විහාරයට 
කුඳො වගන වගාස් කමටහන් දුන්හ. වහවතවම් 
විවේකස්යානයකට එලඹ තයගතයන් ෙහන්වස් දුන් උපවදස් 
අනුෙ භාෙනා වකාට පඤ්චාභිඥා අෂ්ටසමාපත්තීන් උපදො 
අනතුරු ෙ විදශායනා වකාට සේ වකවලසුන් නසා අර්හත්ඵලයට 
පුමිණිවය් ය. රහත් ෙු සුනීත වතරුන් ෙහන්වස් වෙත ශාකරයා 
ද බරහ්මවයෝ ද වබාවහෝ වදවිවයෝ ද පුමිණ- 

‘නධමා ධ  පුේසාජඤ්ඤ  
නධමා ධ  පුරිසු ් ම,  

යස්ස ධ  ආසවා ඛීණා,  
දක්ඛිධණධයයා’ සි මාරිස’ 
  

යනුවෙන් පුරුෂානානීයයන් ෙහන්ස, ඔබට නමස්කාර 
වේො! පුරුවෂෝත්තමයන් ෙහන්ස, ඔබට නමස්කාර වේො! 
නිදුකාණන් ෙහන්ස, ඔබවග් ආශාරෙවයෝ ක්ෂය ෙූහ. ඔබ 
ෙහන්වස් දක්ෂිණාෙට සුදුසු ෙූෙහුය යි කියමින් වොවහාත් මුදුන් 
දී නමස්කාර කවළෝ ය. 

(වයරගයා අට්ාකයා 540) 
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ඇතුම්හු අතීතවයහි කළ වබාවහෝ පේකම් ඇත්වතෝ ද 
සමහර විට මහත් යස ඉසුවරන් මහා සම්පත්තිවයන් කල් 
යෙති. ඔෙුන්වග් පේකම් ඇති බෙ ඔෙුහු ද වනා දනිති. 
වසස්වසෝ ද වනා දනිති. තයාගතයන් ෙහන්වස් සෑම වදනාවග් 
චරිත දන්නාහ. 

අධිමුක් ිය පස්ෙන තයාගත බලය විස්තර කිරීවම්දී 
කියුවිණ. අධිමුක්ති දැනීම වෙන ම තයාගත බලයක් ෙ තිබියදී 
වම් ඉන්ද්රියපවරෝපරියත්තඤණයට එය නුෙත ඇතුළු වකාට 
දක්ො තිවබන්වන් ඉන්ද්රයයන්වග් තත්ෙය අනුෙ ද අධිමුක්තිය 
දැවනන බුවිනි. 

වලෝභ වදෝස වමෝහ මාන දිට්ඨී විචික්ච්ඡා ථින උද්ධච්ච 
අහිරික අවනාත්තප්පය යි ක්වල්ශා නම් ෙු ධර්ම දශායක් 
ඇත්වත් ය. දූවිල්ල ෙුටුණ වහාත් එයින් ඇස ෙුවසන්නාක් 
වමන් යවමකුවග් සන්තානවයහි රාගාදි වකවලසුන් උපදිත 
වහාත් ඒොයින් ඔහුවග් නුෙණුස ෙුවසන්වන්ය. එබුවින් 
වකවලසුන්ට දූවිලිය යි ද කියනු ලුවේ. ඇතමුන්ට නිතර 
වකවලස් ඇති වනා වේ. ඇති ෙන වකවලස් ද ඝනෙ ඇති 
වනා වේ. ඔෙුහු නුෙණුවසහි වකවලස් රනස් අධික ෙ නුති 
බුවින් අප්පරජක්ඛ නම් වෙති. ධර්මවයන් ඈත් ෙ වෙවසන 
සත්පුරුෂ වස්ෙනයක් නුති ෙ වෙවසක ඇතුමුන්ට නිතරම 
වකවලස් ඇති වේ. ඇතිෙන වකවලස් ද ඉතා ඝනෙ ඇතිවේ. 
වකවලස්  දූවිල්වලන් ෙුසී ගිය නුෙණුස ඇති ඔෙුහු  
මහාරජක්ඛ නම් වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස් අල්පරනස්කයන් 
ද දන්නාහ. මහාරනස්කයන් ද දන්නාහ. 

සද්ධින්ද්රිය - විරියින්ද්රිය - සතිධින්ද්රිය - සමාධින්ද්රිය - 
පඤ්ඤින්ද්රිය කියා මඟපල ලුබීමට උපකාර ෙන ඉන්ද්රිය ධර්ම  
පසක් ඇත්වත් ය. නුෙත නුෙත වස්ෙනය කිරීවමන් තමන්වග් 
සන්තානවයහි නිතර නිතර ඇති කර ගුනීවමන් දියුණු කර 
ගන්නා ලද ශාරද්ධාදි ඉන්ද්රියයන් ඇත්වතෝ  ික්ඛින්ද්රිය නම් 
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වෙති. එවස් ඉන්ද්රියයන් දියුණු කර වනා ගත්වතෝ මුදුන්ද්රියධයෝ 
නම් වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස් තික්ඛින්ද්රිය ෙු ද මුදුන්ද්රිය ෙු 
ද සත්ත්ෙයන් දන්නාහ. 

යහපත් ෙු ආශාය චරිත අධිමුක්ති ඇත්තා ෙු 
අල්ලරනස්ක ෙු තියුණු ශාරද්ධාදි ඉන්ද්රිය ඇත්තා ෙූ සත්ෙවයෝ 
ස්වාකාර නම් වෙති. ලාමක ෙු ආශාය අනුශාය චරිත අධිමුක්ති 
ඇත්තා ෙූ මහාරනස්ක ෙු වනා දියුණූ ඉන්ද්රිය ඇත්තා ෙු 
සත්ෙවයෝ ද්ොකාර නම් වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස් ස්ොකාර 
ඇත්තා ෙූ ද ද්ොකාර ඇත්තා ෙු ද සත්ත්ෙයන් දන්නාහ. 

ස්ොකාර ඇත්තා ෙු සත්ත්ෙයනට වහාඳ නරක වත්රුම් 
කරදීම, ස්කන්ධාදි ගුඹුරු ධර්ම වත්රුම් කර දීම පහසු ය. 
එබුවින් ඔෙුහු සුවිඥාපය නම් වෙති. ද්ොකාර ඇත්තා ෙු 
සත්ත්ෙයනට වහාඳ නරක වත්රුම් කර දීම, ගුඹුරු ධර්ම 
වත්රුම් කර දීම අපහසු ය. ඔෙුහු දුේවිඥාපය නම් වෙති. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සුවිඥාපය සත්ත්ෙයන් ද දන්නාහ. 
දුර්විඥාපය සත්ත්ෙයන් ද දන්නාහ. 

දහම් ඇසීවමන් භාෙනාවෙහි වයදීවමන් ෙර්තමාන 
භෙවයහිදී ම මඟපල ලුබීමට සුදුසු පුද්ගලවයෝ ද ඇත. ඔෙුහු 
භෙය නම් වෙති. වකාවතක් දහම් ඇසුෙ ද වකවතක් භාෙනා 
කළ ද ඒ භෙවය්දී මඟපල ලුබිය වනා වහන පුද්ගලවයෝ ද 
ඇත. ඔෙුහු අභවය නම් වෙති. 

“වය වත සත්තා කම්මාෙරවණන සමන්නාගතා 
කිවලසාෙරවණන සමන්නාගතා විපාකාෙරවණන 
සමන්නාගතා අස්ස ා අච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා අභේබා 
නියාමං ඔක්කමිතුං කුසවලසු ධම්වම්සු සම්මත්තං ඉවම 

වත සත්තා අභේබා” 

ගවිභඬ්ග පාළි 267)   
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කර්මාෙරණය ඇති, ක්වල්ශාාෙරණය ඇති, 
විපාකාෙරණය ඇති, ශාර ාෙ නුති, මඟපල ලුබීවම්  ඕනෑකම 
නුති, නුෙණ නුති, කුශාලධර්මවිෂවයහි සම්මත්තනියාම නම් 
ෙු වලෝවකෝත්තර මාර්ගයට පුමිණීමට සුදුසුකම් නුති 
සත්ත්ෙවයෝ අභෙයවයෝය යි එයින් දක්ෙන ලදී.  

මෙු මුරීම, පියා මුරීම, රහතුන් මුරීම, වලාෙුතුරා 
බුදුන්වග් ශාරිරවයහි වල් ඉපදවීම, සංඝයා වභ්ද කිරීම යන 
වදෙන නාතිවය් විපාක දීවමහි නියත කර්ම පස අතුවරන් 
යම්කිසිෙක් කළ පුද්ගලයකුට ඒ ආත්මභාෙවය්දී මඟපල වනා 
ලුබිය හුකි ය. ඒො වලෝවකෝත්තර මාර්ගය ආෙරණය කරන 
කර්මවයෝ ය. කර්මාෙරණය යි කියනුවය් ඒ කර්ම පසට ය. 
නාස්තික අවහ්තුක අකරිය යන නම් ෙයෙහාර කරන කර්මය හා 
කර්මඵලය පරතික්වෂ්ප කරන දෘෂ්ටි තුවනන් යම්කිසි දෘෂ්ටියක් 
වගන සිටින්නහුට ඒ නාතිවය්දී මඟපල වනා ලුබිය හුකි ය. 
එය වලෝවකෝත්තර මාර්ගය ෙසන ක්වල්ශාවයකි. එබුවින් එය 
ක්ධල් ාවරණ නම් වේ. අවහ්තුක ද්විවහ්තුක පරතිසන්ධිවයන් 
උපනුන්ට ඒ නාතිවය්දී  මගපල වනා ලුබිය හුකි ය. 
පරතිසන්ධිය කර්ම විපාකයකි. වලෝවකෝත්තර මාර්ගය ෙසන 
විපාකයක් බුවින් අවහ්තුක ද්විවහ්තුක පරතිසන්ධිය 
විපාකාවරණ නම් වේ. 

ආෙරණය කරන ආනන්තයයීකර්ම නුති, ආෙරණය 
කරන නියත මියයාදෘෂ්ටිසංඛයාත ක්වල්ශාය නුති, තරිවහ්තුක 
පරතිසන්ධි ඇති, ශාර ාෙ ඇති, බලෙත් නන්දය ඇති, නුෙණ ඇති, 
වපර පින් ඇති පුද්ගලවයෝ ඒ නාතිවය් මඟපල ලුබීමට 
භෙයවයෝ ය. සුදුස්වසෝ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වමාෙුහු 
භෙයවයෝ ය, වමාෙුහු අභෙයවයෝ යයි භෙයාභෙය පුද්ගලයන් 
දන්නාහ.  

අනය සත්තෙයක්වග් අනය පුද්ගලයන්වග් ආශාය, 
අනුශාය, චරිත, අධිමුක්ති දන්නා ෙූ ද අල්පරනස්ක, මහාරනස්ක, 
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තීක්ෂවණ්න්ද්රිය, මෘද්වින්ද්රය, ස්ොකාර, ද්ොකාර, සුවිඥාපය, 
දුර්විඥාපය, භෙයාභෙය පුද්ගලයන් දන්නා ෙූ නුෙණ 
ඉන්ද්රියපවරෝපරියත්තඤාණ නම් ෙු තයාගත බලය ය. 

7. සත්ේවරන ත්ථාගත් බලය. 

ධයානාදීන්වග් සංක්වල්ශාාදිය දන්නා නුෙණ. 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත තයාගවතෝ ක්ධාන විධමාක්ඛ 
සමාධි සමාප ් ි ං සංකිධලසං ධවාදානං වුට්ඨානං 
යයාභූතං පනානාති. යම්පි සාරිපුත්ත තයාගවතා ඣාන 
විවමාක්ඛ සමාධි සමාපත්තීනං සංකිවලසං වොොනං 
ෙුට්ාානං යයාභූතං පනානාති ඉදම්පි සාරිපුත්ත 
තයාගතස්ස තයාගතබලං වහාති, යං බලං ආගම්ම 
තයාගවතා ආසහං ාානං පටිනානාති. පරිසාසු 
සීහනාදං නදති. බරහ්මචක්කං පෙත්වතති.’ 

පරයමධයානාදි ධයානයන්වග් ද රෑපී රෑපානි පස්සති 
යනාදින් වද්ශාිත අෂ්ට විවමෝක්ෂයන්වග් ද සවිතර්කසවිචාර 
සමාධයාදි වතෙුදෑරම් සමාධීන්වග් ද පරයමධයානසමාපතයාදි 
නෙ ෙුදෑරුම් සමාපත්තීන්වග් ද සංක්වල්ශා - ෙයෙොන - 
ෙයුත්යාන දන්නා නුෙණ තයගත බලයක් බෙ එයින් දැක්විණ. 

ධයානභාෙනා කරන්නා ෙු ඇතුම්හු එය ගුන වහාඳ 
දැනුමක් නුති බුවින් ධයානය ලබා ද තෙම ධයානයක් ලුබී 
නුත යයි සිතති. තමන් ෙඩන කර්මස්යානය නියම 
කර්මස්යානයක් ෙුෙ ද අකර්මස්යානයකුයි සිතති. ඇතවමක් 
ධයාන වනා ලුබ ම තමන් ධයාන ලබා ඇත ය යි සිතති. 
තමන් අකර්මස්යානයක් ෙඩමින් එය කර්මස්යානයකු යි 
සිතති. සමහර විට භාෙනාවෙහි වයදී සිටිනා අතර ඇතුම්හු 
නිද්දට ෙුවටති. ධයානය වනා ලුබම ධයාන ලදිමුය යි 
සිතන්නෙුන් එවස් සිතන්වන් නින්ද ධයානය යි සිතා 
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ගුනීවමනි. වමකල ඇතමුන් සමාධි වීමු යි කියන්වන් ද වම් 
නින්දට ෙුටීවමනි. තයාගතයන් ෙහන්වස් සෑම වදනාවග්ම 
ධයානාදිය පිළිබඳ නියම තත්ත්ෙය දන්නාහ. එය සත්ෙන 
තයාගත බලය ය. 

 

8. අටවරන ත්ථාගත්බලය. 

අතීත නාති දන්නා නුෙණ 

“පුන ච පරං සාරිපුත්ත, තයාගවතා අධනක විහි ං 
පුබ්ධබනිවාසං අනුස්සර ි, වසයයථීදං? එකම්පි නාතිං 
ද්වෙ’පි නාතිවයා තිස්වසා’පි නාතිවයා චතස්වසා’පි 
නාතිවයා පඤ්ච’පි නාතිවයා දස’පි නාතිවයා වීසම්’පි 
නාතිවයෝ තිංසම්’පි නාතිවයෝ චත්තාර්සම්’පි නාතිවයෝ 
පඤ්ඤාසම්’පි නාතිවයෝ නාතිසතම්’පි නාති සහස්සම්’පි 
නාතිසතසහස්සම්’පි අවනවක’පි සංෙට්ටකප්වප 
අවනවක’පි විෙට්ටකප්වප අවනවක’පි 
සංෙට්ටවිෙට්ටකප්වප් අමුතරාසිං එෙං නාවමා එෙං 
වගාත්වතා එෙං ෙණ්වණා එෙ’  මාහාවරා එෙං 
සුඛදුක්ඛපටිසංවේදී එෙ’ මායුපරියන්වතා, වසා තවතා 
චුවතා අමුතර උදපාදිං තතරාපාසිං ඒෙං නාවමා එෙං 
වගාත්වතා එෙං ෙණ්වණා එෙමාහාවරා එෙං 
සුඛදුක්ඛපටිසංවෙදී එෙමායුපරියන්වතා, වසා තවතා 
චුවතා ඉධුපපන්වනාති, ඉති සාකාරං සඋද්වදසං 
අවනක විහිතං පුේවබනිොසං අනුස්සරති. වසයයථිදං? 
එකම්පි නාතිං ද්වෙපි නාතිවයෝ -වප - ඉතිං සාකාරං 
සඋද්වදසං? අවනකවිභිතං පුේවබනිොසං අනුස්සරති 
ඉදම්’ පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං වහාති-

වප- පෙත්වතති. ” 
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වම් පාාවයන් දැක්වෙන්වන් තමන් ෙහන්වස්වග් අතීත 
භෙ පරම්පරාෙ දක්නා නුෙණ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් එක් 
ඥානබලයක් බෙ ය. තමන් ෙහන්වස් අතීතවයහි වමබඳු 
නාමයකින් වම් නම් වගෝතරයක් ඇති ෙ වම බඳු ආහාර පාන 
ඇති ෙ වම බඳු සුෙ දුක් ඇති ෙ වම පමණ ආයු ඇතිෙ 
විසුවෙමි ය. ඉන් චුත ෙ අසෙල් තුන උපන්වනමි ය. එහි වම 
බඳු ශාරිරයක් විය. වම බඳු පුහුයක් ඇත්වත් වීමි ය. වම බඳු 
නමක් විය. අසෙල් වගෝතරය විය. වම් වම් වද් ආහාර වකාට 
ගතිමි ය. වම බඳු සුෙ දුක් ලුබීමි ය. වම් පමණ ආයුෂ විය 
වමවස් පිරිසිදු වලස ම අවන්කකල්පවකාටීන්හි තමන් 
ෙහන්වස් උපන් අතීත නාතීන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ලා දන්නා 
වස්ක. 

පයයයන්ත පරිච්වජ්දයක් නුති ෙ කුමති පමණක් අතීත 
නාතීන් දැකිය හුකි නුෙණක් වලාෙුතුරා බුදුනට ඇත්වත් ය. 
එක්තරා පරමාණයක්න් අතීතනාති දැකීවමහි සමත් පුද්ගලවයා 
ඇතහ. ඔෙුන්වගන් ඇතවමක් ෙර්තමාන නාතියට සමීප ෙු 
අතීත නාතිය පමණක් දකිති. ඇතවමක් නාති වදක තුනක් 
සතරක් පසක් දකිති. ධයානාභිඥා ලබා ඇති ඇතුම් බාහිර 
තෙුවසෝ සතළිස් කපක අතීත නාති දකිති. නාමරෑප 
පරිච්වඡදයක් නුති බුවින් ඔෙුන්වග් නුෙණ දුබල ය. ඒ බුවින් 
ඔෙුහු සතළිස් කපින් ඔබ අතීතය දක්නට සමත් වනා වෙති. 
ඔෙුනට ෙඩා අධිකෙ නුෙණ ඇති බුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ඇතුම් ශාරාෙකවයෝ කල්ප සියයක දහසක අතීතය 
දකිති. ඔෙුනට ෙඩා නුෙණුති බුවින් අසූ මහාශාරාෙකවයෝ 
කල්ප ලක්ෂයක අතීතය දකිති. අගර ශාරාෙක වදනම එකාසංඛය 
කල්ප ලක්ෂයක් අතීතය දකිති. පවස් බුදුහු කල්ප අසංඛය 
වදකක් හා ලක්ෂයක් අතීතය දකිති. 

(විසුද්ධිමග්ග 307) 
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9. නවරවරන ත්ථාගත් බලය. 

සත්ත්ෙයනවග් චයුති උත්පත්ති දන්නා නුෙණ. 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත, තයාගවතා දිබ්ධබන 
චක්ඛුනා විසුධ න අ ික්කන් මානුසධකන ස ්ධ ් 
පස්ස ි චවමාධන උපපජ්ජමාධන් හීධන පණීධ  
සුවණ්ධණ දුබ්බණ්ධණ යථාකම්මුපධග් ස ්ධ  
පජානි ි, ඉවම ෙත වභාන්වතා සත්තා කායදුච්චරිවතත 
සමන්නාගතා ෙචීදුච්චරිවතන සමන්නාගතා 
මවනාදුච්චරිවතන සමන්නාගතා අරියානං උපොදකා 
මිචිඡාදිට්ඨීකා මිච්ඡාදිට්ඨීකම්ම සමාොනා වත කායස්ස 
වභො පරම්මරණා අපායං දුග්ගිතිං විනිපාතං නිරයං 
උප්පන්නා. ඉවම ො පන වභාන්වතා සත්තා 
කායසුචරිවතන සමන්නාගතා ෙචීසුචරිවතන 
සමන්නාගතා මවනාසුචරිවතන සමන්නාගතා අරියානං 
අනුපොදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨී කම්මසමාොනා, 
වත කායස්ස වභො පරම්මරණා සුගතිං සග්ගං වලාකං 
උපපන්නාති, ඉති  දිේවබන චක්ඛුනා විසුව න 
අතික්කන්ත මානුසවකන සත්වත පස්සති චෙමාවන 
උපපජ්නමාවන හීවන පණීවත සුෙණ්වණෝ දුේබණ්වණ 
සුගවත දුග්ගවත යයා කම්මුපවග සත්වත පනානාති. 
යම්පි සාරිපුත්ත තයාගවතා-වප-බරහ්මචක්කං 
පෙත්වතති.’  

ඒ ඒ භෙවයන් ෙයුත ෙ ඔෙුන් කළ පින් පේ අනුෙ 
සත්ත්ෙයන් සුගති දුර්ගති වදක්හි උපදනා හුටි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් දක්නාහ. ඒ ඥානය නෙ ෙන තයාගතබලය යයි වම් 
පාාවයන් දැක් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට එකිවනකට මුහුණ 
ලා පිහිටි වගෙල් වදකක් සමීපවය් බලාසිටින්නකුට ඒ වගයින් 
වම් වගයටත් වම වගයින් ඒ වගයටත් යන එන අය පුහුදිලි 
වලස වපවනන්නාක් වමන් වලෝකවයහි ඒ ඒ සුගති දුර්ගති භෙ 
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ෙලින් චයුත ෙ කර්මානුරෑප ෙ සුගති දුර්ගති වදක්හි උපදනා 
සත්තෙයන් වපවනන බෙ ධද්වදූ  සූ රධයහි ද දක්ො තිවේ. 

වම් චුතූපපාතඤාණය ශාරාෙකයනට ද සාධාරණ 
ඥානවයකි. ෙර්තමාන භෙවය් චයුතිය පමණක් දකින 
අනාගවතෝත්පත්තිය වනා දක්තා පුද්ගලයන් සත්ත්ෙයා 
මරණික් වකළෙර ෙන්වන්ය යන උච්වජ්ද දෘෂ්ටිය ගන්නා 
බෙත්, අතීතභෙවය් චයුතිය වනා දැක ෙතයමාවනාත්පත්තිය 
පමණක් දක්නෙුන් අලූත් සත්ත්ෙවයෝ පහළ වෙති ය යන 
දෘෂ්ටිය ගන්නා බෙත්, චයුති උප්පත්ති වදක ම දැකීම 
දෘෂ්ටිවිශාුද්ධීය පිණීස පෙත්නා බෙත් වි ුද්ධිමාේගධය් කියා 
ඇත්වත් ය. 

10. දාවරන ත්ථාගත් බලය. 

ආශාරෙක්ෂය ඥානය. 

‘පුන ච පරං සාරිපුත්ත තයාගවතා ආසවානං ඛයා 
අනාසවං ධචධ ාවිමු ් ිං පඤ්ඤාවිමුක් ිං දිට්ධඨ ව 
 ම්ධම සයං අභිඤ්ඤා සච්ජික ්වා උපසම්පජ්න 
විහරති. යම්පි සාරිපුත්ත තයාගවතා ආසොනං ඛයා 
අනාසෙං වචවතාවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්වාෙ 
ධම්වම් සයං අභිඤ්ඤා සච්ජිකත්ො උපසම්පජ්න 
විහරති, ඉදම්පි සාරිපුත්ත තයාගතස්ස තයාගතබලං 
වහාති, යං බලං ආගම්මා තයාගවතා අසහං ාානං 
පටිනානාති පරිසාසු සීහනාදං නදති බරහ්මචක්කං 
පෙත්වතති.’  

    (මහාසීහනාද සුත්ත)  

තයාගතයන් ෙහන්වස් කාමාදි ආශාරෙයන් ක්ෂය වීවමන් 
ආශාරෙ රහිත ෙු අර්හත්ඵලසමාධිය අර්හත්ඵල සම්පරයුක්ත පරඥාෙ 
ෙර්යමාන ආත්මභාෙවය් ම අධික ෙූ පරඥාවෙන් තමන් ෙහන්වස් 
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ම පරතයක්ෂ කර වගන සම්පාදනය කරවගන ොසය 
කරන්නාහ. එය තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් තයාගත බලයක් ය 
යන බෙ ඉහත දැක්ෙූ පාාවයන් ශාාරිපුතරස්යවිරයන් ෙහන්වස්ට 
ෙොළ වස්ක. 

දාබලඥාන සංගරහ ගාථා 

ඨානාඨාධන විපාධක ච - මග්ධග සබ්බ ්ථ ගාමිනා, 
නානා ා ුම්භි ධලාකස්මිං - අධිමු ් ිම්හි පාණිනං, 
පධරාපරියන්ධ ් ඤාණං - ඉන්ද්රියානඤ්ච ජන් ුනං 
ක්ධනාදීසු ඤාණං පුබ්ධබ - නිවාධස් දිබ්බචක්ඛු ච, 
ආසවක්ඛයඤාණකන් ි - දසඤාණබලං ම ං 

(සාසනසම්පත්ති දීපනී) 

ත්ථාගත් කාය බලය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ඥානබල පමණක් වනාෙ 
වලෝකවයහි අන් කෙරකුටෙත් නුති පුදුම කායබලයක් ද ඇති 
බෙ අටුොෙල දක්ො තිවේ. ඒ වමවස් ය:- 

‘කාොවකඤ්ච ගංධගයයං - පණ්ඩරං  බ්බ පිංගලං, 
ගන් මංගල ධහමඤ්ච - උධපාසථ ජද්දන් ිධම දස’  

යනුවෙන් දැක්වෙන ඇත්කුල දශායක් ඇත්වත් ය. ඒ 
ඇත් කුල ෙලින් කාළාෙක ඇතකුට පුරුෂයන් දශා වදවනකුවග් 
කාය බලය ඇත්වත් ය. කාළාෙකයන් දසවදකුවග් බලය එක් 
ගංවගයය ඇතකුට ඇත්වත් ය. ගංවගයයන් දසවදනකුවග් 
බලය එක් පණ්ඩර ඇතකුට ඇත්වත්ය. පණ්ඩරයන් 
දසවදනුකුවග් බලය එක් තම්බ ඇතකුට ඇත්වත් ය. තම්බයන් 
දස වදවනකුවග් බලය එක් පිංගල ඇතකුට ඇත්වත්ය. 
පිංගලයන් වදවනකුවග් බලය එක් ගන්ධ ඇතකුට ඇත. 
ගන්ධයන් වදවනකුවග් බලය එක් මංගල ඇතකුට ඇත්වත්ය. 
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මංගල ඇතුන් දස වදවනකුවග් බලය වහ්ම ඇතකුට ඇත්වත්ය. 
වහ්මයන් වදවනකුවග් බලය උවපෝසය ඇතකුට ඇත. 
උවපෝසයයන් දස වදනකුවග් බලය නද්දන්තකුලවය් ඇතකුට 
ඇත්වත් ය. නද්දන්තයන් දසවදනකුවග් බලය බුදුනට ඇත්වත් 
ය. ඒ බලයට නාරායනසං ා  බලය යි ද කියනු ලුවේ. වම් 
චකරය අනුෙ කියන බු කායබලය සාමානය ඇතුන් අනුෙ 
කියත වහාත් වකෝටි දහසක් ඇතුන්වග් බලය ය. 
පුරුෂගණනින් කියතවහාත් පුරුෂයන් වකාටිදහසක බල ය. 
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විජ්ජාචරණසම්පනේන ගුණය 

 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විදයාෙන්වගන් හා චරණයන්වග් 

යුක්ත ෙන වස්ක. ඒ විදයාචරණසම්පත්තිය එක් 
බුද්ධගුණවයකි. ඒ ඒ වදය ඒ ඒ  කරුණ නිෙරදි වලස දන්නා 
නුෙණ විදයා නම් වේ. වලෝකවයහි අවන්ක විදයා ඇත්වත් ය. 
එයින් වම් බුද්ධගුණ කයාවෙහි ගනු ලබන්වන් ආයයයවිදයාෙ ය. 
එනම්, සාමානය නනයාට විෂය වනා ෙන බුද්ධා දී ආයයයයන්ට 
හා ඇතුම් උත්තම පුද්ගලයන්ට පමණක් විෂයෙන 
චතුස්සතයාදිය ඇති සුටියට දැන ගන්නා ඥානය ය. චතුරායයය 
සතයයන් පුහුදිලි වකාට කාමාදි ආශාරෙයන් ක්ෂය වකාට 
නිෙන් රසය මතුකර වදන අර්හත් මාර්ගඥානය පරධාන 
ආයයයවිදයාෙ ය. එය ඇති කර ගුනිමට උපකාර ෙන ඥානයන් 
ද ආයයයවිදයා  ෙශාවයන් ගතයුතු බුවින් ඒො ද වගන ඇතුම් 
සූතරයක විදයා තුනක් ද, ඇතුම් සුතරයක විදයා අටක් ද දක්ො 
තිවේ. 

චරණ යනු පාදයට නවමකි. ආයයයවිදයාෙ ලුබිමට හා 
නිෙන් ලුබීමට උපකාර ෙන ශාීලාදී ගුණධර්ම සමූහය 
නිර්ොණය කරා යාමට පයක් ෙන බුවින් ඒොට චරණය යි 
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කියනු ලුවේ. තරිශාික්ෂාවෙන් ශාීල සමාධි වදක චරණයට අයත් 
ය. පරඥාෙ විදයාෙ ය. 

විදයා-චරණ වදකින් පළමුවෙන් සම්පාදනය කළ 
යුත්වත් චරණය ය. චරණවය් වනා පිහිටා, චරණය නුතිෙ 
විදයාෙ වනා ලුබිය හුකිය. පරතිපත්තිකරමය අනුෙ කියත 
වහාත් “චරණ විජ්නා සම්පන්වනා” යි චරණය මුලට තබා 
කියයුතු ය. විදයාෙ මුලට තබා “විජ්නාචරණසම්පන්වනා” යි 
කියා තිවබන්වන් කීවම් පහසුෙ සඳහා ය. ද්ෙන්දසමාසවය් 
අකුර අඩු පදය මුලට වයාො ගුනීම භාෂා රීතීය ය. 

විජ්නාචරණසම්පන්න ගුණය බුද්ධගුණයක් ෙශාවයන් 
කියා ඇතත් එය ශාරාෙකයන්ට ද සාධාරණ ගුණවයකි. සියලූ ම 
ආයයයශාරාෙකයන්ට ඒ ඒ  පරමාණවයන් විදයාචරණසම්පත්තිය 
ඇත්වත් ය. එවහත් ශාරාෙකයන්වග් විජ්නාචරණසම්පත්තිය ට 
ෙඩා බුදුෙරුන්වග් විජ්නාචරණසම්පත්තිය වබාවහෝ උසස් ය. 
දීපඬ්කර බුදුරදුන්වග් කාලවය් පටන් බුදුවිම දක්ො සාරාසංඛය 
කල්පලක්ෂයක් මුළුල්වලහි වබෝසතාණන් විසින් සම්පාදනය 
කළ පාරමිතා කුශාලස්කන්ධය බුදුරදුන්වග් චරණය ය. එබඳු 
චරණසම්පත්තියක් ශාරාෙකයනට නුත ඒ මහත් ෙූ 
චරණසම්පත්තිවයන් ලද තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
විදයාසම්පත්තියට ද ශාරාෙකයන්වග් විදයාචරණසම්පත්තියට 
වබාවහෝ උසස් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
විදයාචරණසම්පත්තිය විවශා්ෂවයන් මතු වී වපවනන ගුණයක් 
වී ඇති බුවින් නෙගුණ පාායට “විජ්නාචරණ සම්පන්වනා” 
යන පදය එකතු කර ඇත්වත් ය. 

අර්හන්මාර්ග සංඛයාත ආයයය විදයාෙ වනා ලබා, 
කාමාදි ආශාරෙයන් ක්ෂය වකාට, නිෙනට වනා පුමිණිය හුකිය. 
පූර්ෙභාග පරතිපත්තිය ෙූ චරණ සම්පත්තිවයන් වතාරෙ ඒ 
විදයාෙ වනාලුබිය හුකිය. එබුවින් නිෙනට පුමිණ දුක් 
වකළෙර කරනු කුමති සුම වදනා විසින් ම විදයාචරණ 
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සම්පාදනය කළ යුතුම ය. අර්හත්ෙය සඳහා වපරුම් පුරන 
කාලවය්දී ම විදයා පක්ෂයට අයත් පාරමිතාෙන් හා චරණ 
පක්ෂයට අයත් පාරමිතාෙන් පිරිය යුතුය. චරණ පක්ෂයට අයත් 
පාරමිතා නම් ොනය-ශාිලය හා සමාධි භාෙනාෙය. විදයා 
පක්ෂයට අයත් පාරමිතා නම් ස්කන්ධාදි ධර්ම විභාග උවගනීම 
හා විදර්ශානා කිරිම ය. චරණ පක්ෂයට අයත් පාරමිතා පමණක් 
ඇතියෙුන්ට වලාෙුතුරා බුදු වකවනකුන් හමුෙ දහම් අසන්නට 
ලුබුවණ් වී නමුත් අතීතවයහි සම්පාදනය කළ විදයා බීනය 
නුති බුවින් මඟපල වනා ලුවබන්වන් ය. බුදුන් දැක දහම් 
අසා මඟපල ලබා නිෙන් දැකිමට වනා සමත් ෙූවෙෝ ද ඉතා 
වබාවහෝ ය. අතීතවයහි ස්කන්ධාදි ධර්ම උවගන විදර්ශානා 
ෙඩා විදයා බීනය සම්පාදනය කර වගන ඇති සත්පුරුෂයන්ට 
බුදු වකවනකුන්වගන් දහම් අසන්නට ලුබුණු විට 
වලවහසිවයන් ම මඟ-පල ලුවබන්වන් ය. 

විදයාවර. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වබාවහෝ සූතරෙල 
තරිවිදයාෙක් දක්ො ෙොරා තිවේ. අම්බට්ඨ සූ රධයහි පමණක් 
අෂ්ට විදයාෙක් වද්ශානය කර තිවේ. 

ත්රවිිදයාවර නම් - 

01. තමන්වග් ද වසස්සන්වග් ද වපර ඉපද සිටි නාති 
පිළිවෙළ නාමවගෝතරාදි ෙශාවයන් දක්නා ෙූ 
පූේධේනිවාසානුස්මෘ ි ඥානය, 

02. ඒ ඒ සුගති දුර්ගති භෙෙලින් චයූතෙ කමමානුරෑපෙ 
නුෙත ඒ ඒ භෙ ෙල උපදනා සත්ත්ෙයන් දක්නා 
දිවයංචක්ෂූරභිඥානය,  
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03. දුිඃඛ සමුදය නිවරෝධ මාර්ග යන චතුරායයය සතයයන් 
තත් ෙූ පරිදි දැන කාමාදි ආශාරෙයන් ක්ෂය කර නිෙන් 
රසය මතු කර වදන අේහන්මාේගඥානය, 

යන වම් ඥාන තුන ය. දශාබලකයාවෙහි අටෙන නෙෙන 
දශාෙන තයාගතබල ෙශාවයන් දැක්වෙන්වන් ද වම් විදයා තුන 
ය. වම් විදයා තුන ඇතුම් සුතරයක තයාගතයන් ෙහන්වස් 
විසින් ලුබු අයුරු දක්ො තිවේ. ඇතුම් සුතරයක ශාරාෙකයන් 
විසින් ලබා ගන්නා අයුරු දක්ො තිවේ. “අයං ධඛා ධම 
බරාහ්මණ, ර ් ියා පඨධම යාධම පඨමා විජ්ජා අධිග ා. අයං 
ධඛා ධම බරාහ්මණ, ර ් ියා මජ්ක්ධිධම යාධම දු ියා විජ්ජා 
අධිග ා. අයං ධඛා ධම බරාහ්මණ, ර ් ියා පේජිධම යාධම් 
  ිය විජ්ජා අධිග ා” යනාදීන් භයවභරෙ සුතරාදිවයහි 
“බරාහ්මණය, මා විසින් රාතරිවය් පරයම යාමවය් දී වම් පරයම 
විදයාෙ ලබන ලද්වද් ය. මධයම යාමවය් ද්විතීය විදයාෙ ලබන 
ලද්වද්ය. පශා්චිම යාමවය් තෘතිය විදයාෙ ලබන ලද්වද් ය’ යි 
තමන් ෙහන්වස්වග් විදයා සම්පත්තිය ෙොරා තිවේ. 

එක් කවලක තයාගතයන් ෙහන්වස් වේශාාලි නගරය 
සමීපවය් මහ ෙනවයහි කූටාගාර ශාාලාවෙහි ෙුඩ වෙවසන 
වස්ක්, ඒකපුණ්ඩරික නම් පිරිෙුජි අසපුෙට ෙුඩම කළ වස්ක. 
එහි වෙවසන වච්ඡ නම් පිරිෙුජි වතවම් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
පිළිවගන ෙඩා හිඳුො “පින්ෙත් වගෞතමයන් ෙහන්ස, ශාරමණ 
වගෞතමවයෝ සර්ෙඥවයෝ ය, සියල්ල දන්වනෝ ය. ඇවිදින සිටින 
නිදන සුම විට ම සියල්ල ම වපවනන ඥාන දර්ශානයක් 
උන්ෙහන්වස්ට ඇත යයි කියනු මා විසින් අසා ඇත්වත් ය. 
වගෞතමයන් ෙහන්ස, ඔෙුහු නුඹ ෙහන්වස් විසින් ෙොරන 
ලද්දක් කියත් ද? නුත වහාත් නුඹ ෙහන්වස්ට අෙමන් කරනු 
සඳහා එවස් කියත් දැ’යි විචාවළ් ය. “ෙචිඡය, ඔෙුහු මා විසින් 
කියන ලද්දක් කියන්වනෝ වනා වෙති, ඔෙුහු අභූතවයන් මට 
නිගරහ කරන්වනෝ ය’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 
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“පින්ෙත් වගෞතමයන් ෙහන්ස, වකවස් කියන්වනෝ නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් කියන ලද පරිදි කියන්වනෝ දැ’යි ෙච්ඡ විචාවල් 
ය. ෙච්ඡය ශාරමණ වගෞතමවයෝ තරිවිදයා ඇත්වතෝ ය යි 
කියන්වනෝ මා විසින් කියන ලද්දක් කියන්වනෝ ය. මාහට 
අභූතවයන් නින්ො වනා කරන්වනෝ ය’යි ෙොරා තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ඇති තරිවිදයා ද ෙොළ වස්ක. 

ගම.නි. වතවිජ්නෙච්ඡවගාත්ත සුත්ත) 

 රාමාණයඵලසූ රාදි වබාවහෝ සූතර ධර්මෙල ශාරාෙකයන් 
විසින් තරිවිදයාෙ සම්පාදනය කරන අයුරු ෙොරා තිවේ. ඒ සුතර 
අනුෙ වම් තරිවිදයාෙ ශාරාෙකයන්  ද ඇති ගුණයක් බෙ කිය 
යුතුය. 

අම්බට්ඨ සූත්රරයේ අෂේටවිදයාවර.  

අම්බට්ටක සුතරවය් අෂ්ාවිදයාෙක් ෙොරා තිවේ. එය අන් 
සූතරයක වනාදක්නා ලදී. ඒ කරුණු අට ශාරාමාණයඵලසූතරවයහි 
ශාරාමණයඵල ෙශාවයන් ගපුවිද්වදහි පරවයෝනන ෙශාවයන්) ෙොරා 
ඇත. 

1. විදර්ශානාඥානය 
2. මවනෝමයඍඬිඥානය 
3. ඍඬිවිධඥානය 
4. දිෙයවශාරෝතරඥානය 
5. පරචිත්තවිනානනඥානය 
6. පූර්වේනිොසානුස්මෘතිඥාෙ 
7. දිෙයංචක්ෂුරහිඥානය 
8. ආශාරෙක්ෂයකරඥානය   

වම් ඒ අෂ්ටවිදයාෙය. 
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 වම් විදයා අට වද්ශානය කර තිවබන්වන් සාමානය 
නනයා අනුෙ වනාෙ, අෂ්ටසමාපත්තිලාභීන්වග් ෙශාවයනි. 
විදේ නාඥානය යනු නාමරෑප ධර්මයන් හා ඒොවය් අනිතයාදි 
ලක්ෂණ දක්නා ඥානය ය. වමහි පරයම විදයාෙ ෙශාවයන් අදහස් 
කරන විදර්ශානා ඥානය සාමානය පුද්ගලයන් විසින් 
උවගනීවමන් හා තරමක් භාෙනාවෙහි වයදීවමන් ලබා ඇති 
දුබල විදර්ශානාඥානයක් වනා ෙ, මඟපල ලබා දීමට සමත් 
උසස් විදර්ශාාඥානය ය. අෂ්ටසමාපත්තීන් උපදො ඒො තුදුස් 
ආකාරවයන් පුරුදු වකාට ෙශාීභාෙය ලබාගත් වයෝගාෙචරයාවග් 
සිට සිත චතුයමධයාන සමාධිවයන් සමාහිතෙ සියලූ 
උපක්වල්ශාෙලින් මිදි පිරිසිදු ෙූ කල්හි, මනාවකාට භාවිතා 
කිරීම නිසා මෘදු ෙූ කල්හි, කර්මණය ෙූ කල්හි, නිශා්චලෙ සිටි 
කල්හි වයෝගාෙචර වතවම් ඥාන දර්ශාන පරතිලාභය සඳහා ඒ 
සිත වමවහයෙයි. ඔහුවග් ඒ ශාුද්ධ ෙූ සිතින් තමාවග් 
ආත්මභාෙය බලන්නට එහි තතු විමසන්නට ෙන් කල්හි රෑප 
කය විනිවිද වපවනන්නට වෙයි. එහි රෑප වෙන් වී වපවනයි. 
ඒො ඉපද ඉපද බිඳී බිඳී යන සුටි වපවනයි. මුනවින් ඔප 
වකාට මුද සිදුරු වකාට හුයකින් අමුණා අති මාණිකයයක් 
අත්වලහි තබා බලන්නකුට එය තුළ ඇති හුය මුනවින් 
වපවනන්නාක් වමන් ඔහුට රෑප කය තුළ පෙත්නා ෙූ ඔහුවග් 
සිත ද මුනවින් වපවනන්නට වෙයි. සිත ඉපද ඉපද බිඳී බිඳී 
යන සුටි වපවනන්නට වෙයි. සිත හා බුඳී උපදනා ෙූ ස්පර්ශා 
වේදනාදි චෙතසික ධර්ම ද වපවනන්නට වෙයි. වම් විදයා 
කයාවෙහි විදර්ශානා ඥානය යි කියනු ලබන විදයාෙ එවස් 
නාමරෑපයන් ඇසට වපවනන්නාක් වමන් පිරිසිදු වලස 
වපවනන ඥානය යි. 

අෂ්ාසමාපත්ති විෂවයහි ෙශාීභාෙය ඇති කර වගන සිත 
සකස්කර ගත් වයෝගාෙචරයා හට තමන්වග් කය තුළ තමා හා 
සමාන ෙූ සර්ොංග පරිපූර්ණ කයක් නිර්මාණය වකාට 
වකාපුෙක තුබු වදයක් පිටතට ගන්නාක් වමන් එය තමන්වග් 
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කයින් පිටතට හත හුකි ය. එවස් කරන්නා ෙූ චතුර්ය 
ධයානචිත්ත සම්පරයුක්ත ඥානය මධනෝමයඍඬි නම් ෙු ද්වීතීය 
විදයාෙ ය. 

සිත සකස් කර ගත්තා ෙූ වයෝගෙචරයා හට වබාවහෝ 
රෑප නිර්මාණය වකාට තමාට ම වබාවහෝ වදනනුන් වස් වපනී 
සිටිය හුකි ය. වබාවහෝ වදවනකුන්ෙ සිට එකකු ද විය හුකි 
ය. වනා වපවනන තුන වපවනන වස් සිටිය හුකි ය. 
වපවනන් තුන වනාවපවනන වස් සිටිය හුකි ය. පරාකාර 
භිත්ති - පර්ෙත ඇති තුන් ෙලින් කිසිෙක් නුති තුනකින් 
යන්නාක් වමන් ඒොවය් වනා ගුටී යා හුකි ය. දිවයහි වමන් 
වපාවළාවෙහි ගිළීම මතුවීම කළ හුකි ය. අහවසහි 
වපාවළාවෙහි වමන් ඉරියේ පුෙුත්විය හුකිය. චන්ද්ර සුයයයයන් 
අතගෑ හුකි ය, බරහ්මවලෝකය දක්ො වලෝවයහි තමාවග් 
ඊශා්ෙරත්ෙය පුෙුත් විය හුකිය. ඒො කිරිමට සමත් ෙන 
චතුර්යධයාන සම්පරයුක්ත පරඥාෙ ඍඬිවි ාඥන නම් ෙූ තෘතිය 
විදයාෙ ය. 

චූලපනේථක රත්රුනේ වරහනේරසේ 

චූලපන්තක වතරුන් ෙහන්වස් වබාවහෝ වදවනකුන් 
වීවම් පරාතීහායයයය කළහ. බුදුරදුන් දිෙමන් කල්හි රනගහ නුෙර 
චුලපන්තකය-මහාපන්යකය කියා සවහෝදරවයෝ වදවදවනක් 
ෙූහ. ඔෙුන්වග් මහා පන්යක බුදුසස්වනහි පුවිදි ෙ අර්හත්ෙයට 
පුමිණ ධයාන සුඛවයන් හා ඵලසමාපත්ති සුඛවයන් කල් 
යොන්වන් ‘වම් සුෙය චූලපන්තකට ද ලබා දුන වහාත් 
මුනෙ’යි ඔහු පුවිදි වකවළ් ය. ඉක්බිති මහාපන්යක 
වතරණුවෙෝ ඔහුට,  

“පදුමං යථා ධකාකනදං සුගන් ං 
 පාධ ා සියා ඵූල්ල මවී ගන් ං 
 අඬ්ගීරසං  පස්ස විධරාචමානං 
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  පන් මාදිච්චමිවන් ලික්ධඛ”  
 
යන ගායාෙ පාඩම් කරෙන්නට පටන් ගත්හ. සාරමසක් 

පාඩම් කරවීවමන් ද ඔහුවග් සිත්හි එය වනා පිහිටිවය් ය. 
එකල්හි වතරුන් ෙහන්වස් “සාරමාසකට එක් ගායාෙක් පාඩම් 
කර ගුනීමට ෙත් සමත් වනාෙන ඔබට වම් සස්වනහි පිහිටක් 
වනා ලුබිය හුකිය. ඔබ නුෙතත් ගිහි වගට ම යන්න ය’යි 
කීහ. ඒ කාලවය් සංඝයාට එන ආරාධනා පිළිගුනීම භාරෙ 
තුබුවණ් මහාපන්යක වතරුන් ෙහන්වස්ට ය. එදින ජිෙක 
චෙදයවතවම් වතරුන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් ‘බුදුරදුන් හා 
භික්ෂූන් පන්සියයක් වසට අපවග් නිෙසට ෙුඩමොවගන එනු 
මුනෙ’යි ආරාධනා කවළ් ය. වතරුන් ෙහන්වස් “චූලපන්තක 
හුර වසසු භික්ෂුන් වෙනුවෙන් ආරාධනාෙ පිළිගනිමු’යි කහී. 
එය අසා චූලපන්තක භික්ෂු වතවම්, වතරුන් ෙහන්වස් විසින් 
තමා සම්පූර්ණවයන්ම හළ බෙ දැන පසු දින උදෑසන සිෙුරු 
හුර යන අදහසින් විහාරවයන් නික්ම වොරටුහළ සමීපවය් 
හ මින් සිටිවය් ය.  

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඔහු දිෙුසින් දැක එහි වගාස් 
‘කුමකට හ න්වනහි දැ’යි ඇසු වස්ක. චූලපන්යක කාරණය 
සුල කවළ් ය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘මහණ, පාඩම් 
වනාකළ හුකි පමණින් මාවග් සස්වනහි අභෙය වනාෙන්වන් 
ය’යි ෙොරා, ඔහු කුඳො වගන විහාරයට පිවිස වරදිකඩක් මො 
ඔහු අතට දි ‘මහණ, වම් වරදිකඩ වගන තුනක ොඩි වී වමය 
පිරිමදිමින් ‘රවනෝහරණං, රවනෝහරණං’යි  සජ්ඣායනා  
කරෙ’යි ෙොළහ. ඔහු එවස් කරන කල්හි කරමවයන් වරදිකඩ 
දුර්ෙර්ණ විය. ඔහු එය දැක වම් ෙස්තරය කිලිටි ෙුවය් එහි 
වදෝෂයකින් වනාෙ වම් ශාරීරවය් වදෝෂවයනු’යි සිතා වරදිකඩ 
ගුන සිතීම හුර පඤ්චස්කන්ධවය් තතු සිතන්නට විය. ඔහුවග් 
විදර්ශානාඥානය කරමවයන් දියුණුෙ අනුවලෝම-වගෝතරභූඥානයන්ට 
ළං විය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘රාවගා රාවනා නෙ 
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පන වරණු ෙුච්චති’ යනාදි ගායා තුන ඔහුට ඇවසන වස් ෙොළ 
වස්ක. තයාගතයන් ගායා ෙොරා අෙසන් කරනු සමඟ ම 
චූලපන්යක සේ වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණිවය්ය. 
අර්හත්ෙයට පුමීණීවමන් පසු ෂඞ්  අභිඥාවෙෝ ද ඇති ෙූහ. 

පසු දින තයාගතයන් ෙහන්වස් සංඝයා හා ජිෙකවග් 
නිෙසට ෙුඩම වකාට පුන ෙූ අසුන්හි ෙුඩ සිටි වස්ක. 
උන්ෙහන්වස්ට පුන් පිළිගන්ො කුඳ පිරිනමන්නට සුරසුණූ 
කල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් පාතරය ෙුසු වස්ක. එකල්හි ජීෙක 
‘කිවමක්ද? ස්ොමීනි’යි විචාවළ් ය. ‘විහාරවයහි එක් 
භික්ෂුනමක්  ඇතය’යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. ජීෙක 
‘ෙහා වගාස් ඒ භික්ෂුන් ෙහන්වස් ෙුඩමො වගන එෙ’යි 
මිනිසකු යුවීය. චූලපන්යක ස්යවිරවයෝ කලින් තමන් 
විහාරවයන් බුහුර කළ සවහෝදර වතරණුෙන්ට තමන්වග් 
බලය දැක්වීම පිණිස විහාරය පුරා සිටින වලස භික්ෂුන් 
නිර්මාණය කළහ. පුරුෂයා විහාරයට වගාස් එහි භික්ෂුන් පිරී 
සිටිනු දැක ෙහා ආපසු වගාස් ‘ස්ොමීනි, විහාරය භික්ෂුන් 
ෙහන්වස්වගන් පිරී ඇත්වත්ය, කුඳො වගන එන්නට ගිය 
හිමියන් ෙහන්වස් හඳුනා ගත වනා හුකිය’යි බුදුරදුන්ට සුල 
වකවළ්ය. නුඹ විහාරයට වගාස් පළමු හමු ෙන භික්ෂුෙවග් 
සිෙුරු වකාණ අල්ො වගන ‘ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් ඔබ කුඳෙති 
යි කියෙ’යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. පුරුෂයා එහි වගාස් 
එවස් වකවළ්ය. එකල්හි විහාරය  පිරී සිටි භික්ෂූහු අතුරුදහන් 
ෙූහ. 

වපර නාතිෙලදී පින් වකාට කරන ලද පරාර්යනා 
ඇතියෙුන්ටත් සමීප භෙෙලදී ධයානාහිඥා උපදො ඇති අයටත් 
පුරන ලද වබෝධිසම්භාර ඇති මහා පුරුෂයන්ටත් සමාපත්ති 
විෂවයහි තුදුස් ආකාර පුහුණුෙ වනාකළ ද ධයාන ලුබීවමන් 
පසු අභිඥා ද සි  වේ. චූලපන්යක වතරුණුවෙෝ කාශායප 
බුදුරදුන්වග් ශාාසනවයහි මහණදම් පුරා ඇති වකවනකි. 
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එබුවින් උන්ෙහන්වස්ට රහත් ෙූ දිනවය් ම ඒ පරාතිහායයය කළ 
හුකි විය. අධිෂ්ාානවයන් මුවෙන රෑප අධිෂ්ාාන කළ කාලය 
ඉක්මීවමන් ඉවේ ම අතුරුදහන් වේ. ඊට කලින් එකකු වීමට 
ෙුෙමනා නම් නුෙතත් අභිඥාපාදකධයානයට සමෙුදී නුඟිට 
‘එකතු වෙම්ො’යි ඉටිය යුතුය. එවස් කළ කල්හි නිර්මිත රෑප 
අතුරුදහන් වී එවකක් වේ. ඒ වබාවහෝ වදවනකු වි සිට එකතු 
වීවම් සෘද්ඬිය ය. 

තමා අඳුවරහි සිටියදි අනයයන්ට වපවනන වස් 
සුලුස්වීම, භිත්තිපරාකාරාදිවයන් මුො වී සිට අනයයන්ට 
වපවනන්නට සුලුස්වීම, දුර සිටින අයට වපවනන්නට 
සුලුස්වීම, අඳුවරහි වහෝ භිත්ති ආදිවයන් මුො වී වහෝ දුර 
වහෝ සිටින්නෙුන් තමාට වපවනන වස් කිරීම අපරකට වදය 
පරකට කිරීවම් සෘද්ධිය ය. දුර සිටින්නෙුන්ට වපනීවම් 
පරාතිහායයය භාගයෙතුන් ෙහන්වස්, තේතිසා වදේ වලාෙ 
අභිධර්මය වද්ශානා කළ කාලවය් මුගලන් වතරුන් ෙහන්වස් 
විසින් කර ඇත්වත් ය. යමාමහ වපළහර දක්නට රැස් ෙු පිරිස 
බුදුරදුන් තේතිසා දිෙයවලෝකයට ෙුඩම වකාට එහි ෙස් විසු 
පසු බුදුන් වනා දැක වනා යමුය’යි එහි ම රැඳී උන්හ. ඔෙුහු 
මහාපොරණයට සතියක් තිබියදී මුගලන් මහවතරුන් වෙත 
එළඹ, ‘අපි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙුඩම කරන දිනයක් 
දැනගන්නට කුමුත්වතමු’යි කීහ. එකල්හි මුගලන් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග් ගමනාගමන වදක මහනනයාට 
වපවනන වස් ඉටා, වපාවළාවෙහි ගුලී මහවමර තුළින් 
තේතිසා වදේවලාෙට වගාස් ශාාස්තෲන් ෙහන්වස්වග් පාමුල 
මතු වී උන්ෙහන්වස්ට කාරණය සුල වකාට මිනිස් වලාෙට 
නුෙත ෙඩනා දිනය අසා අෙුත් මහනනයාට දැන්ෙූහ. මිනිස් 
වලාෙ සිට තේතිසා වදේවලාෙ දක්ො මුගලන් මහ වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් ගමනත්, එහි සිට වපරළා ඊමත් මහනනයාට 
වපනිණි. තයාගතයන් ෙහන්වස් අබිදම් වදසා මිනිස් වලාෙට 
ෙඩනා දිනවයහි උන්ෙහන්වස්වග් ෙුඩම කිරීම සෑම වදනාට 
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වපවනන වලසත් වදේ මිනිසුන්ට ඔෙුවනාෙුන් වපවනන 
වලසත් කළ වස්ක. තෙද වම් පරාතිහාර්ය 
 රඞ්ගලවාසී ම්මදින්න ධ රැන්වහන්ධස් විසින් ද කළ බෙ 
විසුද්ධි මග්ගවය් සඳහන් කර තිවේ. උන්ෙහන්වස් 

තිස්සමහාවිහාරවය් චචතයය සමීපවය්  හිඳ “ ීහි භික්ඛධව 
 ම්ධමහි සමන්නාගධ ා භික්ඛු අපණ්ණකං පටිපදං 

පටිපන්ධනා ධහා ි” යනාදීන් අපණ්ණක සූතරවයන් දහම් 
වදසන වස්ක් ෙටාපත වපාවළාෙට හුරෙූහ. අවීචිය දක්ො 
වලෝකය වපවනන්නට විය. නුෙත අහස වදසට ෙටාපත දිගු 
කළහ. බරහ්මවලෝකය දක්ො වලෝකය වපවනන්නට විය. වමවස් 
වලෝක විෙරණය වකාට නිරයභය හා ස්ොර්ගසම්පත්තිය දක්ො 
දහම් වදසූ කල්හි එය ඇසු වබාවහෝ වදනා මඟපල ද ලබා 
නිෙන් දුටහ. 

සමීපවය් සිටිය ද වනා වපනීවම් පරාතිහායයයය 
අන්ධකාර නිර්මාණාදිවයන් කරති. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
තමන්ෙහන්වස් සමීපවය් හුන් යස කුලපුතරයා එහි පුමිණ 
ඔහුවග් පියාට වනාවපවනන්නට සුලුස්ෙූහ. තෙද තමන් 
ෙහන්වස් සමීපවය් ම සිටි දහසක් ඇමතියන් සහිත 
මහාකප්පින රනු එහි පුමිණ අධනෝජා ධද්වි සහිත දහසක් 
ස්තරීන්ට වනා වපවනන්නට සුලුස්ෙූහ. මිහිඳු මහ රහතන් 
ෙහන්වස් ද ලක්දිෙට පළමුවෙන් ෙුඩම කළ දිනවය් තමන් 
ෙහන්වස්  හා පුමිණි වසස්සන් රනුට වනාවපවනන්නට 
සුලුස්වීවමන් ඒ පරාතිහායයයය කළහ. 

භිත්තිපරාකාරාදිවයහි වනා ගුටී ඒො ඇති තුන් පසු 
වකාට යාවම් පරාතිහායයයය කරන අභිඥලාභීහු ආකාශා කසිණ 
පඤ්චමධයානවයන් නුගීසිට භිත්තයාදිය ආකාශාය වේො යි  
අධිෂ්ාාන වකවරති අධිෂ්ඨාන ච ් ය ඇති ෙනු සමඟ ම ඒ 
තුන් ආකාශාය වෙයි. ඉන් පසු කිසිෙක් නුති තුනකින් 
යන්නාක් වමන් ඒ  තුන් ෙලින් වයති. 
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වපාවළාවෙහි  ගුළීම මතුවීම කරන සෘධිමත්හු 
ආවපෝකසිණ සාමාපත්තියට සමෙුඳී නුගිට වමවතක් තන්හි 
වපාවළාෙ නලය වේොයි ඉටති. ඒ සමඟම වපාවළාෙ  නලය 
වෙයි. ඉක්බිති ඔහු ෙුෙක-වපාකුණක නලවයහි ගුවලන්නාක් 
වමන් එහි ගුවලයි. එවස් කරන කල්හි වපාවළාෙ නලය 
ෙන්වන් සෘද්ධිමතාට පමවණකි, වසස්සන්ට එහි නලයක් නුත, 
ඔෙුනට වපවනන්වන් සෘද්ධිමතා වපාවළාවෙහි ගුවළන්නා 
වස් ය. මතු ෙන කල්හි වපවනන්වන්ද වපාවළාවෙන් 
මතුෙන්නා වස්ක. නිර්මාණය කළ ඒ නලවයන් නෑම පීම 
අත්පා වස්දීම භානනාදි ෙස්තූන් වස්දීම යනාදිවයන් කුමති 
වදයක් ද කළ හුකි ය. වපාවළාෙ වතල් ගිවතල් පුණි ආදිය 
ෙන වලස සෘද්ධිමතුන්ට නිර්මාණය කල හුකිය. 

වපාවළාවෙහි වමන් අහස්හි ගමනාදි ඉරියේ පෙත්ෙන 
සෘද්ධිමත්හු පාවි කසිණ සමාපත්තිවයන් නුඟී තමාට ෙුෙමනා 
අහස් වපවදස වපාවළාෙ වේො යි ඉටති. එවකවණහි අහස 
වපාවළාෙ වෙයි. ඔෙුහු ඒ නිර්මිත වපාවළාවෙහි ගමන් කරති. 
ොඩිවී සිටිති. නිදති. වසස්සන්ට ඒ වපාවළාෙ නුත. ඔෙුනට 
වපවනන්වන් සෘද්ධිමතා අහවසහි ම ගමන් කරන වලසය. 
අහවසහි හිඳින නිදන වලස ය. දිවයහි වපාවළාවෙහි වමන් 
ගමන් කරන සෘද්ධිමත්හු ද පෘථිවිකසිණ ධයානවයන් නුඟී 
නලය වපාවළාෙ වේො’යි ඉටා එවස් ෙූ පසු එය මත ගමන් 
කරති. 

හිර සඳ අතගෑවම් පරාතහිායයයය කරන සෘද්ධිමත්හු සඳ 
වහෝ ඉර පිරිමදිනු කුමති කල්හි අභිඥාපාදක 
චතුර්යධයානවයන් නුඟී සඳ වහෝ හිර ආෙර්නනා වකාට එය 
තමන් වෙත පුමිවණ් ො යි ඥනවයන් අධිෂ්ාාන වකවරති. 
එවකවණහි ඔෙුන් වෙත හිර වහෝ සඳ පුමිවණ්. සෘද්ධිමත්හු 
වසස්සන් විසින් ළඟ ඇති වදයක්  අත  ගාන්නාක් වමන් හිර-
සඳ අතගාති. ඒො මත පය තබනු කුමති නම් එවස් කරති. 
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ොඩි ෙනු කුමති නම් ඒොවය් ොඩි වෙති. වකාට්ටයක් වමන් 
හිසට තබා ගනු කුමති නම් එවස් කරති. වම් පරාතිහායයය 
සෘද්ධිමතුන් සියවදවනකුට දහස් වදවනකුට ෙුෙ ද එකෙර කළ 
හුකිය. එයින් අහවස් චන්ද්ර සුයයයයන්ට අමුත්තක් වනාවේ. 
ඒො එවස් ම අහවසහි ගමන් කරමින් පෙතී. සෘද්ධිමතුන්ට  
චන්ද්රසූයයයන් වෙත වගාස් වහෝ වමහි සිට අත දිගු වකාට ඒො 
ස්පර්ශා කළ හුකිය. 

සෘද්ධිමත් පුද්ගලයාට අපායවලෝක දිෙයවලෝක 
බරහ්මවලෝක සහිත ෙූ වම් මහා වලෝකය ස්ෙ ෙශාවයහි 
පුෙුත්විය හුකිය. දිෙයවලෝකයට යනු කුමති නම්, මිනිස් 
වලාෙ දිෙයවලෝකයට ළං කළ හුකිය. බරහ්ම වලෝකයට යනු 
කුමති නම්, මිනිස්වලාෙ බරහ්ම වලෝකයට ළං කළ හුකිය. 
දිෙයවලෝක බරහ්ම වලෝකයන් මිනිස් වලාෙට ද ලං කළ හුකිය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්  යමාමහවපළහර වකාට වදේ වලාෙට 
ෙඩනා වස්ක්, යුගන්ධර පර්ෙතය ළං වකාට වපාවළාවෙහි සිට 
එක් පයක් එහි තුබූහ. මහා වම්රු පර්ෙතය ළං වකාට අනික් 
පය එහි තුබූහ. බුදුරදුන් තේතිසා වදේ වලාවින් මිනිස් 
වලාෙට ෙඩනා දිනවයහි මුගලන් මහවතරුන් ෙහන්වස් 
සුෙුත් නුෙරදී දෙල් ආහාරය වගන තිස්වයාදුනකින් ඔබ පිහිටි 
සංකස්ස නගරයට යනු සඳහා පිටත් ෙූ මහ පිරිස, සංකස්සය 
ශාරාෙස්තියට ළං වකාට එවකවණහි ම ඒ නගරයට පුමිණෙූහ. 

 ලක්දිෙ විසූ චූලසමුද්ද වතරුන් ෙහන්වස් විසින් වම් 
සෘද්ධිය කළ බෙ කියා තිවේ. දුර්භික්ෂ කාලයකදී එක් 
උදෑසනක චූලසමුද්ද වතරුන් ෙහන්වස් වෙත භික්ෂූන් 
පන්සියයක් පුමිණියහ. වතරණුවෙෝ ඒ මහ පිරිසට 
පිණ්ඩපාතය ලුබිය හුකි තුනක් බලන්නාහු ලක්දිෙ කිසි 
තුනක් වනාදැක මුහුදින් එවතර බලන්නාහු පුළලුප් නුෙර දැක, 
ඒ භික්ෂූන් කුඳොවගන වපාළෙ හකුළුො සුවනකින් පුළලුප් 
නුෙරට පුමිණියහ. භික්ෂූහු ‘‘ස්ොමීනි, වම් කිනම් නගරයක්දැ’යි 
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ඇසූහ. ‘‘ඇෙුත්නි, පාාලීපුතර නගරය යයි වතරණුවෙෝ කීහ. 
ස්ොමිනි, පාටලීපුතර නගරය වබාවහෝ දුර වනාවේදැ’යි භික්ෂූහූ 
කීහ.  ඇෙුත්නි මහලු වතරෙරු දුර ළං වකවරති’යි 
වතරණුවෙෝ කීහ. ‘ස්ොමිනි, මුහුද වකාහිදැ’යි භික්ෂූහු කීහ. 
‘‘ඇෙුත්නි, මඟ එක් කුඩා ඇලක් පසු වකාට ආවෙෝ 
වනාවෙත්දැ’යි වතරණුවෙෝ කීහ. වතරණුවෙෝ  ‘ඇෙුත්නි, මහලූ 
වතරෙරු මහත් වද් ද කුඩා වකවරතිය’යි කීහ. ලක්දිෙ විසූ 
 ිස්සගු ්  නුමති වතරුන් ෙහන්වස් ද දඹදිෙ ශ්රී මහ වබෝධීන් 
ෙහන්වස් ළං කරවගන වමහි සිටම ෙන්දනා කළ බෙ කියා 
තිවේ. 

සමීපය දුර කිරීම තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 
අංගුලිමාල දමනවය් දී කර තිවේ. උන්ෙහන්වස් ඍද්ධිබලවයන් 
සමීපය දුරු කළ බුවින් අංගුලිමාල හට හති ෙුවටන තුරු දුෙ 
ද තයාගතයන ෙසන්වස්ට ළං විය වනාහුකි විය. 

මහකසුප් වතරුන් ෙහන්වස් වබාවහෝ ෙු වදය ස්ෙල්ප 
කළහ. රනගහනුෙර නුකුත් වකළියක් පෙත්නා දිනයක 
පන්සියයක් කුමාරිකාවෙෝ කුෙුම් ද වගන නුකුත් වකළියට 
යන්වනෝ තයාගතයන් ෙහන්වස් පිඩු සිගා ෙඩිනු දැක ද කිසිෙක් 
නුදුන්වනෝය. පසුෙ ෙඩිනා මහාකසුප් වතරුන් ෙහන්වස් දැක 
අවප් හාමුදුරුවෙෝ ෙඩිති’යි සුම වදනාම කුෙුමි වගන 
උන්ෙසන්වස් වෙත ගිවයෝ ය. වතරුන් ෙහන්වස් පන්සිය 
වදවනකුන් විසින් වදන වබාවහෝ ෙු කුෙුමි ස්ෙල්ප වකාට 
තමන් ෙහන්වස්වග් පාතරවයන් පිළිගත් හ. පන්සිය වදවනකුන් 
දුන් කුෙුම් සියල්ල එක් පාතරයක් විය. වතරුන් ෙහන්වස් 
කුෙුමි පාතරය තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පිළිගුන්ෙුහ. 

මුගලන් මහ වතරුන් ෙහන්වස් විසින් රනගහ නුෙර 
සමීපවය් සක්ඛර නමි නියම්ගම මච්ජරිය ධකෝසිය නුමුති සිටු 
දමනය කිරිමි දී ද කුඩා වදය මහත් කිරිවම් පරාතිහාර්ය කර 
තිවේ. සිටුෙරයා කුඩා වකාට පිසෙන කුෙුම් උන්ෙහන්වස් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

166 
Non-commertial Distribution  

 
 

සෘද්ධිබලවයන් මහත් කළහ. විස්තර කයාෙ  නාතක අටුොවේ 
ඉල්ලීස නාතකවයන් දත හුකිය.  මහකසුප් වතරුන් ෙහන්වස් 
සතියක් නිවරෝධසමාපත්තියට සම ෙුඳී සිට ඉන් නුඟිට 
දිළින්වදකුට සංගරහ කරනු පිණිස කාකෙලිය නම් දුගියකුවග් 
වගවොර පි ු පිණිස සිටි වස්ක. ඔහුවග් බිරිය සුමියා උවදසා 
පිළිවයළ කර තිබූ ඇඹුල් කුඳ වතරුන් ෙහන්වස්ට 
පිළිගුන්ෙූොය. වතරුන් ෙහන්වස් කුඳ පාතරය වගන වගාස් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අතට පිළිගුන්ෙූහ. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් එක් පුද්ගලවයකුට පරමාණෙත් ඒ කුඳ පාතරය මහා 
භික්ෂු සංඝයාට පරමාණෙත් ෙන පරිදි ෙුඩි කළහ. කුඳ පාතරය 
සියලූ භික්ෂු සංඝයාහට සෑහිණ. 

සෘද්ධිමතුන්ට  ඕනෑම වදයක් රන් රිදී, මුතු, මුණික්, 
වතල්, ගිවතල්, මී, සකුරු ආදි කුමති වදයකට පරිෙර්තනය 
කළ හුකි ය. පිලින්දිවච්ඡ ධ රණුධවෝ ඒ පරාතිහායයයය කළහ. 
උන්ෙහන්වස් දැරියකවග් හිස තණදරණූෙක් පළඳො එය  
රන්මල් මාලාෙක් කළහ. බිම්සර රනුවග් මාලිගාෙද රත්තරන් 
කළහ. විස්තර කයා පාරාජිකා පාෙිධය් ධභ්සජ්ජ  ික්ෂාපද 
නිධානවයන් දත යුතුය. මහාඅනුල නම් සෘද්ධිමත් වතරනමක් 
ෙයඤ්නන නුතිෙ බත් පමණක් පි ු සිඟා ලුබ ගංඉෙුරක හිඳ 
ෙළඳන භික්ෂු පිරිසක් දැක ගඟදිය ගිවතල් වකාට 
සාමවණ්රයන්ට දැන්වීය. ඔෙුහු ගඟින් භානනෙලට ගිවතල් 
වගන දුන්හ. සුමවදනා ෙහන්වස් ම එො ඍඬ් බලවයන් 
නිර්මිත ගිවතල් හා ආහාර ෙුළදූහ. 

සෘඬීමතුන්ට තමන්වග් ශාරීරවයන් ගිනිදැල් පිට කිරීම, 
දුම් පිට කිරිම, නලය පිට කිරිම, බරවදය සුහුල්ලූ වකාට 
වගන යාම, ෙුසි සුළං ඇති කිරීම ආදි වනාවයක් වද් කළ 
හුකිය. මහක වතරුන් ෙහන්වස්වග් පුදුම පරාතිහායයයක් 
සංයුත්තනිකාවය් චිත්තසංයුත්තවය් සඳහන් වේ. මහක 
වතරුන් ෙහන්වස් මච්ඡිකාසණ්ඩ නම් ගමට පුමිණි කල්හි එහි 
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වෙවසන චිත්ත නම් ගෘහපතියා යම්කිසි සෘඬීපරාතිහායයයයක් 
කරන වලස උන්ෙහන්වස්වගන් ඉල්ලා සිටිවය්ය. එවස් නම් 
ගෘහපතිය, ඔබවග් උතුරුසළුෙ වම් පිවළහි එලා එය මත වියළි 
තණ වගාඩ ගසන්නය’ යි වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 
චිත්තගෘහපති උන්ෙහන්වස් කී පරිදි වකවළ්ය. වතරුන් 
ෙහන්වස් විහාරයට පිවිස වොර ෙසා වගන යතුරු සිදුවරන් 
ගිනි වරාටුෙක් යො තණ ෙලට ගිනි දැල්ෙූහ. තණ ගින්වනන් 
දැවී අලූවිය.  කිසිෙක් වනාවී උතුරුසළුෙ ඉතිරි විය. ගෘහපති 
උතුරුසළුෙ ගසා දමා වගන මහත් පුදුමයට පුමිණ, ‘ස්ොමීනි, 
නුඹ ෙහන්වස් වම් මච්ජිකාසන්ඩවයහි ම ෙුඩ වෙවසන 
වස්ක්ො, මම නුඹ ෙහන්වස්ට චිෙර පිණ්ඩපාත වස්නාසන 
ගිලානපරතයයන් සපයමි’යි කීය. ‘ගෘහපතිය, ඔබ යහපතක් 
කියන්වනහිය’යි වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. උන්ෙහන්වස් 
වසනසුන තුන්පත් වකාට පාසිෙුරු වගන මච්ජිකාසන්ඩවයන් 
පිටත්ෙ ගියහ. නුෙත කිසිවිවටක මච්ජිකාසන්ඩයට වනා 
පුමිණියහ. පිණ්ධඩෝලභාරද්වාජ  වතරුන් ෙහන්වස් තුන්ගේ 
පමණ ඇති මහ කළුගලක් පුළුන් පි ක් වස් වකාට පයින් 
වගන රනගහනුෙර අහවසහි සත්ෙරක් සිසාරා ගිය බෙ 
දම්පියාටුවාධවහි යමක පරාතිහායයය ෙස්තුවෙහි දැක්වේ. 

තයාගතයන්ෙහන්වස් විසින් ඒ ඒ පුද්ගලයන් දමනය 
කරනු පිණිස කරන ලද වබාවහෝ ගණනක් පරාතිහායයයයන් 
වබෞද්ධ ගරන්යයන්හි සඳහන් ෙ ඇත්වත්ය. ඒොයින් උසස් ම 
පරාතිහායයයය යමක  පරාතිහායයයය ය. එනම් එකෙර ශාරීරවයන් 
ගිනි දිය වදකම නිකුත් කිරීමය. එය බුදුෙරුන්ට මුත් ශාරාෙකයන් 
විසින් කළ වනාවහන පරාතිහායයයයකි. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් බුදුෙ සත්ෙන දිනවයහි වදවියන්වග් සුක දුරුකරනු 
පිණිස වබෝධිය සමීපවය්දී අහසට පුනනුඟ 
යමකපරාතිහායයයයකළ බෙත්, ඥාතීන් දමනය කරනු පිණිස ෙරක් 
එය කළ බෙත්, තීර්යකයන් දමනය කිරීමට ෙරක් එය කළ 
බෙත් ගරන්යයන්හි සඳහන්ෙ ඇත්වත්ය. 
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සෘඞිමතුන්ට කය, චිත්තගතික වකාට ෙක් කළ අතක්  
දිගු කරන්නාක් වමන් සුවණකින් බරහ්ම වලෝකයට ෙුෙ ද යා 
හුකි ය. චිත්තය කායගතික වකාට වසමින් දෘශායමාන කයින් ද 
කුමති තුනකට යා හුකිය. දිෙයබරහ්ම වලෝකෙල වනා වපනී 
වගාස් සිට රෑපයක් නිර්මාණය වකාට ඒ රෑපවයන් වදවියන් 
හා කයා කළ හුකිය. තමන්වග් රුපවයන් ම ද සිට කතා කළ 
හුකිය. අනය සත්ත්ෙයන් මුවරන උපදින නමුත් වමහි 
මරණයක් උපතක් නුත, ‘වම් වලෝකය නිතය ය, වමයට උසස් 
තුනක් නුත’ කියා මියයාදෘෂ්ටිය වගන සිටි බක නම් 
බරහ්මයකු දමනය කිරිම පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් එහි 
ෙුඩම වකාට ඔෙුන් ඉදිරිවය් වපනී සිට සාකච්ඡා කළහ. එහි 
ම වනා වපනී සිට ඔෙුනට ඇවසන වස් :- 

‘භධවචාහං භයං දිස්වා 
භවඤ්ච විභධවසිනං 
භවං නාභිවදිං කිඤ්ච 
නන්දිඤ්ච න උපාදියිං’ 

           (මජ්ඣිම නිකාය බරහ්මනිමන්තනික සුත්ත) 

යන ගායාෙ ද ෙද්රළ වස්ක. 

 ිඛී බුදුරදුන්වග් අභීභූ නම් ශාරාෙකයන් ෙහන්වස් බරහ්ම 
වලෝකයට වගාස් බරහ්මයනට වපවනමින් ද වනාවපවනමින් ද 
කයින් අඩක් වපවනන වස් ද සිට දහම් වදසූහ. උන්ෙහන්වස් 
ඒ බරහ්මවලෝකවයහි සිට, 

‘ආරභථ නික්ඛමථ යුඤ්ජථ බුඞසාසධන,  
 ුනාථ මච්චුධනා ධසනං නොගාරං ව කුඤ්ජධරා 
ධයා ඉමස්මිං  ම්මවිනධය අප්පම ්ධ ා විධහස්ස ි, 
පහාය ජා ි සංසාරං දුක්ඛස්සන් ං කරිස්ස ි’ 
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                     (සංයුත්ත නිකාය බරහ්මසංයුත්ත) 

යන ගායා දහසක් සක්ෙලට ඇවසන වස් වද්ශානය 
කළහ. 

කුමාරවේශා  - රානවේශා  - වද්ෙවේශා  - ශාකරවේශා  -
නාගවේශා - සුපර්ණවේශාාදි වනාවයක් වෙස් ද සෘඞිමතුන්ට 
ගත හුකිය. හස්ති අස්ෙ ගොදි වනාවයක් සත්ත්ෙරෑප හා 
ගංගා - සමුද්ර - ෙෘක්ෂ - පර්ෙතාදිය ද නිර්මාණය කළ හුකිය. 
මුගලන් මහ වතරුන් ෙහන්වස් නන්ධදෝපනන්ද දමනවය්දී 
නාගවේෂය හා ගුරුළු වේශාය ගත් බෙ කියා තිවේ. 

වමවතකින් දක්ෙන ලද පරාතිහායයයයන් සිදු කිරීමට 
සමත් චතුර්යධයාන සම්පරයුත්ත ඥානය සෘධිවිධඥාන නම් ෙූ 
විදයාෙ ය. 

අෂ්ටසමාපත්ති විෂවයහි ෙශාීභාෙය ඇති කර වගන සිත 
පිරිසිදු බෙට, මෘදුබෙට, කර්මණයබෙට පමුණුො වගන ඇති 
‘සෘද්ධිමත් පුද්ගලයා හට තමාවග් ඒ ශාුද්ධචිත්තය ශාේදයන් 
ඇසීමට වයාමු කළ කල්හි අවප් කන්ෙලට වනා ඇවසන ඉතා 
සියුම් ශාේද ද ඒ සිතට දැවනන්වන් ය. දුර ශාේද ද ඉතා දුර ෙූ 
වදේවලාෙ බඹවලාෙ පරසක්ෙළ ශාේද ද ළඟසිට අසන්නාක් 
වමන් පිරිසිදු වලස දැවනන්වන්ය. පියවි කනට වනාඇවසන 
සියුම් ෙූ ද, දුර ෙූ ද ශාේදයන් ඇසීමට සමත් ෙන 
ධයානලාභීන්වග් චතුර්යධයාන පරඥාෙ  දිවයධ රෝ රඥාන  නම් වූ  
විදයාව  ය. 

බලෙත් කුශාලකර්මවයන් උපන් වදවියන්වග් කන්ෙලට 
ඒො ඉතා යහපත් බුවින් මිනිස් කන්ෙලට වනාඇවසන ශාේද 
ඇවසන්වන්ය. වම් ඥානය දිෙ කනක් ෙුනි බුවින් එයට 
දිෙයවශාරෝතරඥාන යන නම ෙයෙහාර කරනු ලුවේ. 
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ධයාන ලබා සිත පිරිසිදු කරගත් පුද්ගලයාවග් ඒ 
යහපත් සිත අනුන්වග් සිත් අනුන්වග් සිත් දැන ගුනීම සඳහා 
පරසන්තානයට වයාමු කළ කල්හි ඔහුවග් සිතට අනුන්වග් සිත් 
දැවනන්නට ෙන්වන්ය. අනුන් සිතන වදය ඔහුට කිය හුකි 
ෙන්වන්ය. සාරාගචිත්ත - වීතරාගචිත්ත - සවදෝසචිත්ත - 
විතවදෝසචිත්ත - සවමෝහ චිත්ත - වීතවමෝහචිත්තාදි ෙශාවයන් 
වසාවළාස් ආකාරයකින් ඒ ඥානය ඇතියන්ට පර සිත් දත 
හුකි ෙන්වන්ය. අනුන්වග් සිත් දක්නා ෙු ඒ නුෙණ  
පරච ් විජානනඥාන නම් වූ විදයාව  ය. 

පූේධේනිවාසානුස්මෘ ිඥානය, දිවයංචක්ෂුරභිඥාව, 
ආ රවක්ෂයකරඥානය  යන විදයා තුන තරිවිදයාෙ ෙශාවයන් 
කලින් විස්තර කරන ලදී. ඒ තුන ද සමඟ විදයා අටක් වේ. 
ඇතුම් බු ශාරාෙකවයෝ ද ඒ අෂ්ට විදයාවෙන් යුක්ත වෙති. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉතා උසස් වලසින් අෂ්ටවිදයාවෙන් 
යුක්ත වෙති. 

චරණ ධ්ර්ම 

චරණය උසස් බු ගුණයක් ෙුෙ ද වලාෙුතුරා බුදු 
ෙරුන්වග් චරණ වම්ය යි දක්ො ඇති සුතරයක් දක්නට නුත. 
වබාවහෝ සුතරෙල ශාරාෙකයන්වග්  ෙශාවයන් චරණධර්ම වද්ශානය 
කර තිවබනු දක්නා ලුවේ. එවහත් ඒ ධර්ම චරණ යන 
නාමවයන් දක්නා ලුවබන්වන් මජ්ක්ධිමනිකාධය් 
මජ්ක්ධිමපණ්ණාසකධය් ධස්ඛසූ රධයහි  හා  දී නිකාධය් 
අම්බට්ඨසු රධයහි ් ය. වස්ඛසූතරවයහි චරණ නාමවයන් ධර්ම 
පසවළාසක් දක්ො තිවේ. අම්බට්ාසුතරවයහි චරණ නාමවයන් 
ධර්ම නමයක් දක්ො තිවේ. 

 ශාාකය රට කපිලෙස්තූ පුරවය් ශාාකයවයෝ රැස්වීම් 
ශාාලාෙක් කරො එය පළමුවෙන් ම බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ලො 
පරිවභෝග කරෙන රිසිවයන් එහි ෙුඩම වකාට එය පරිවභෝග  
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කරන වලස බුදුරදුන්ට ආරාධනා කවළෝය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඔෙුන්වග් ආරාධනාෙ පිළිවගන මුනවින් සරසා තිබූ 
ඒ ශාාලාෙට භික්ෂුසංඝයා සමඟ ෙුඩම වකාට එහි මුද කණුෙ 
සමීපවය් නුවගනහිර වදසට මුහුණ ලා ෙුඩහුන් වස්ක. 
භික්ෂුසංඝයා ෙහන්වස් ද පා වසෝො ශාාලාෙට ඇතුළුෙ පසු පස 
බිත්තිය අයින දිගට නුවගනහිරට මුහුණ ලා තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වපරටුවකාට ෙුඩහුන්හ. කපිලෙස්තුපුරවය් 
ශාාකයවයෝ ශාාලාෙට පිවිස නුවගනහිර බිත්තියට පිට ලා 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වපරටුවකාට හුන්හ. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වබාවහෝ රෑ ෙන වතක් ඔෙුනට දහම් වදසා සතුටු 
කරො ආනන්ද ස්යවිරයන් ෙහන්වස් අමතා ‘ආනන්දය මාවග් 
පිට රිවදන්වන්ය. මම මඳක් විවේක ගන්වනමි, එවතක් වම් 
ශාාකයයනට වස්ඛපටිපොෙ වද්ශානා කරන්නය’යි ෙොරා 
උන්ෙහන්වස් පනෙන ලද ශායනය මත මඳක් ශායනය කළ 
වස්ක. 

 පෘයග්නන ද වනාෙු අර්හත්ඵලයට ද පුමිණ නුති ඒ 
අතර සිටින පුද්ගලවයෝ වස්ඛ නම් වෙති. ඔෙුන් විසින් මතු 
මතු මාර්ගඵලෙලට පුමිණීම සඳහා පිරිය යුතු පරතිපත්තිකරමය  
ධස්ඛපටිපදා නමි. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ මංගල දිනවය් 
වස්ඛපටිපොෙ වද්ශානය කරන්නට නියම කවළ් වම් බුදු 
සසුවනහි එය මංගල ධර්මයක් නිසාත්, ඒ පිරිවසහි 
චශාක්ෂයන් සිටි නිසාත් ය. ආනන්දස්යවිරයන් ෙහන්වස් ඒ 
පිරිවසහි පරමුඛයා ෙන  මහානාම ශාාකයයා අමතා චරණධර්ම 
පසවළාසත් තරිවිදයාෙත් වද්ශානය කළහ. වද්ශානවයන් පසු 

තයාගතයන් ෙහන්වස  නුගිට “සාධු සාධු ආනන්ද, සාධු වඛා 
ත්ෙං ආනන්ද කාපිලෙත්යොනං සාකයානං වසඛපටිපදං 

අභාසි” යනු ෙොරා ආනන්දස්යවිරයන් ෙහන්වස්ට සාධුකාර දී 
වද්ශානය අනුමත කළ වස්ක. එයින් ආනන්දස්යවිරයන් 
ෙහන්වස්වග් වද්ශානය බුද්ධභාෂිතයට සමාන විය. 
බුද්ධභාෂිතයට ඇතුළු විය. 
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“යම්පි මහානාම අරියසාෙවකා සීලසම්පන්වනා 
වහාති, ඉදම්පිස්ස වහාති චරණස්මිං, යම්පි මහානාම 
අරියසාෙවකා ඉන්ද්රියවයසු ගුත්තද්ොවරා වහාති 
ඉඳම්පිස්ස වහාති චරණස්මිං, යම්පි මහානාම 
අරියසාෙවකා නාගරියං අනුයුත්වතා වහාති ඉදම්පිස්ස 
වහාති චරණස්මිං, යම්පි මහානාම අරියසාෙවකා 
සත්තහි සද්ධම්වමහි සමන්නාගවතා වහාති ඉදම්පිස්ස  
වහාති චරණස්මිං, යම්පි මහානාම අරියසාෙවකා 
චතුන්නං ඣානානං අභිවචතසිකානං 
දිට්ාධම්මසුඛවිහාරනං නිකාමලාභී වහාති අකිච්ඡලාභී 

අකසිරලාභී ඉඳම්පිස්ස වහාති චරණස්මිං” 

                                       (වසඛසුත්ත ම.නි.) 

වම් පාාවයන් චරණ නාමවයන් ධර්ම පසවළාසක් දක්ො 
තිවේ. ඒ ධර්මවයෝ නම්: 

1. පරාතිවමෝක්ෂ සංෙර ශාීලය, 
2. ඉන්ද්රිය සංෙරය. 
3. වභෝනනවයහි මාතරඥතාෙ, 
4. නාගරියානුවයෝගය, 
5. ශාරද්ධාෙ, 
6. හිරිය, 
7. ඔත්තප්පය, 
8. බහුශාරුතභාෙය, 
9. වීර්යය, 
10. ස්මෘතිය, 
11. පරඥාෙ, 
12. පරයමධයානය, 
13. ද්විතීයධයානය, 
14. තෘතීයධයානය, 
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15. චතූර්ධයානය, 

යන වමාහුය. 

 වම් චරණ ධර්ම පසවළාස වද්ශානය කර තිවබන්වන් 
ෙර්තමාන භෙවය්දි ම වහෝ වනාහුකි ෙුෙ වහාත් වදෙන 
තුන්ෙන භෙයකදී වහෝ මඟඵල ලබා නිෙන් දක්නා 
බලාවපාවරාත්තුවෙන් වීර්ය කරන කලයාණ පායග්නන 
පුවිද්දන්වග් හා චශාක්ෂපුද්ගලයන්වග් ෙශාවයනි. වම් 
වද්ශානය කරන ලද්වද් ගිහි පිරිසකටය. ඒ අනුෙ වම් පරතිපත්ති 
කරමය ගිහියන්ට ද සාධාරණ බෙ කිය යුතුය. ගිහියන් විසින් 
වම් පරතිපත්ති ගිහි ජිවිතයට සුදුසු වස් පුෙුත්විය හුකිය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් බුද්ධත්ෙයට පුමිණීවය් ද වම් 
පරතිපත්තිමාර්ගවයන් ම ය. උන්ෙහන්වස් වකවරහි වම් ධර්මය 
උසස් වලස ඇත්වත්ය. එබුවින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් චරණ 
සම්පන්න ෙන වස්ක. 

 චරණධර්මයන්වගන් පළමුෙුන්න පරා ිධමෝක්ෂ සංවර 
 ීලය ය. වලාෙුතුරා බුදුෙරුන්වග් ශාීලය ෙශාවයන් කිය යුත්වත්  
බරහ්මජාල සූ රධයහි  චූලසීල - මජ්ඣිමසීල - මහාසීල යන 
නම් ෙලින් දක්ො ඇති ශාීලය ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ඒ 
ශාීලය කිලිටි ෙන්වන් වහෝ බිවඳන්වන් වහෝ වනාවේ. 
උන්ෙහන්වස් හුම කල්හි සූපරිශාු  ශාීලවයන් යුක්ත ෙන වස්ක. 
ඒ ශාීල තුනම  රාමාණයඵල සූ රාදිධයහි ශාරාෙකයන්වග් ශාීලය 
ෙශාවයන් ද ෙොරා තිවේ. විනය සිකපද පනෙන්නට කලින් 
ශාරාෙකන්ට තිබූ ශාීලය එය ය. විනය සිකපද පුනවීවමන් ඒ 
ශාීලය ෙඩාත් පුළුල් කර තිවේ. ඇතුම් තුන් විනවයහිදී ලිහිල් 
ෙ ඇති බෙ ද කිය යුතුය. විනය කරමවයන් කියත වහාත් 
සප්තාපත්තිස්කන්ධයන් වනා ඉක්වීම පරාතිවමෝක්ෂ සංෙර 
ශාීලය යි කිය යුතුය. ශාීලය සම්පූර්ණ කරන තුනුත්තා විසින් 
ආචාරවගෝචර සම්පන්න ද විය යුතුය. ගෘහස්ය ශාරාෙකයන් 
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විසින් ආජිොෂ්ටමකශාීල පඤ්චශාීල අෂ්ටාංගශාීල දශාශාීලයන්හි 
පිහිටීවමන් චරණ සම්පත්තිය ඇති කර ගත යුතුය. 

 ඉන්ද්රීයසංවරය වදෙන චරණය ය. චක්ඛුන්ද්රිය- 
වසෝතින්ද්රිය - ඝාණින්ද්රිය - ජිේහින්ද්රිය- කායින්ද්රිය - මනින්ද්රිය 
කියා ඉන්ද්රිය සයක් ඇත්වත්ය. ඒො රෑප, ශාේද, ගන්ධ, රස, 
ස්පරෂ්ටෙය ධර්ම යන අරමුණු චිත්තසන්තානයට ඇතුළු ෙන 
ද්ොරවයෝ ය. සත්ත්ෙයන් විසින් පිටත ඇති රෑපාදි 
ආරම්මණයක් සිතට ගන්නා ද්ොරවයෝය. ඇස ඇති නම්, රෑප 
ඇති නම්, ඇසට රෑපයන් පුමිණීම, චක්ෂුරියන්ද්රීය නමුති 
වොරටුවෙන් චිත්තසන්තානයට රෑපයක් ඇතුළු වීම වනා 
ෙුළුක්විය හුකි කරුණකි. වශාරෝතාදි ඉන්ද්රීයයන් ගුනද එවස්ම 
කිය යුතුය. සම්මා සතිය යි කියන යහපත් සිහිවයන් වතාර ෙ 
ොසය කරන්නාවග් සිතට ඇස නමුති වොරටුවෙන් රෑපයන් 
පිවිසි කල්හි ඒ රෑපය වහාඳ එකක් වී නම් වම් වදය, වම් 
පුද්ගලයා ලස්සන ය, වහාඳ ය කියා තණ්හාෙ ඇති වේ. රාගය 
ඇති වේ. සිතට පිවිසි රෑපය වනාමනා නම් වම් වදය වම් 
පුද්ගලයා කුතය නරක කියා ඒ රෑපය ගුන ද්වේශාය ඇති වේ. 
දුටු රෑපය ලස්සනය වහාඳය කියා තණ්හාෙ ඇති ෙු 
තුනුත්තාට ඒ තණ්හාෙ නිසා අකුසල චිත්ත පරම්පරාෙක් 
ඇති වේ. සමහර විට අකුසල කරියා පරම්පරාෙක් ද ඇති වේ. 
දුටු වදය දුටු පුද්ගලයා, කුතය, නරකය කියා ද්වේශාය ඇති ෙු 
තුනුත්තාට ද ඒ ද්වේශාය නිසා අකුසල චිත්ත පරම්පරාෙක් 
ඇති වේ. සමහර විට අකුසල කරියා පරම්පරාෙක් ඇති වේ. 
වශාරෝතරාදි ද්ොර ගුනද එවස් ම කිය යුතුය. පුද්ගලයා සිහිවයන් 
යුක්ත ෙුෙවහාත් සිතට පිවිවසන අරමුණ සම්බන්ධවයන් 
අකුසල චිත්ත පරම්පරාෙක් ඇති වනාවේ. ෂට්ද්ොරවයන් 
ගුවනන අරමුණු සම්බන්ධවයන් අභිදයාෙයාපාොදි අකුසලයන් 
ඇති වනාෙන සුටියට පවරස්සම් වීම ඉන්ද්රිය සංෙරය ය. 
අකුසලයන්  ඇති වනා ෙන වලස ඉන්ද්රියයන් ෙසන පියන, 
සිහියය. ඉන්ද්රිය සංෙරය නුතියෙුන්ට නිතරම අකුසලධර්ම 
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ඇති ෙන බුවින් පෘයග්නන භාෙවයන් වනා නුඟිය හුකිය. 
නිෙනට ළං විය වනා හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට උසස් 
සිහියක් ඇත්වත්ය.  උන්ෙහන්වස් සෑම කල්හි සිහිවයන් යුක්ත 
ෙන්නාහ. එවහයින් - 

‘ ථාග ස්ස බුඞස්ස - සබ්බභූ ානුකම්පිධනා, 
 ස්සච්චයා න විජ්ජන් ි -  ස්ස න ්ථි අපාග ං, 
ධසා න සම්ධමාහමාපාදි - ධසා  ධීධරා සදා සධ ා’ 

                                   (සංයුක්ත නිකාය 13) 

යනු ෙොරන ලදී. ‘සකල සත්ත්ෙයනට අනුකම්පා 
කරන්නා ෙූ ඒ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය ඉක්මො 
හුසීරීමක් නුත, අපරාධයක් නුත, ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
මුළා වනාෙන්නාහ. සෑම කල්හි සිහිවයන් යුක්ත ෙන්නාහ’ 
යනු එහි වත්රුමය. 

 ධභෝජනධයහි මා රඥ ාව යනු නුෙණින් කරුණු සළකා 
ආහාර ගුනීම හා පමණ වනාඉක්මො ආහාර ගුනීමය. 
ගම්දරුවෙෝ සාගින්න නුතද ආහාරයක් ලද වහාත් විවනෝදය 
පිණිස ෙළඳති. ඇතුම්හු ඥාතිමිතරයන් හමු ෙූ විට ඔෙුන් හා 
එක්ෙ විවනෝදය පිණිස ආහාර ගනිති. මඟපල ලුබිමට 
පිළිවෙත් පුරන නිෙන් වසායන සත්පුරුෂයා විසින් විවනෝදය 
පිණිස ආහාර ගුනීම වනාකළ යුතුය. ඇතුම්හු මල්ලොදීන් 
වමන් කාය බලය ෙුඩි කරගනු පිණිස ආහාර ෙළඳති. එවස් 
කායබල ෙඩනු පිණිස මඳ ෙඩනු පිණිස ආහාර වනාෙුළඳිය 
යුතුය. ඇතුම්හු ශාරීරවය් අංගපරතයංගයන් තර කර ගුනීම 
සඳහා, වල් මස් ෙුඩි කර ගුනීම සඳහා සුදුසු ආහාර වසායා 
ෙළඳති, එවස් ද අහර වනා ෙුළඳිය යුතුය. ඇතුම්හු ශාරීරවය් 
පුහුය වහාඳ කර ගුනීම පිණිස ෙුඩි කර ගුනීම පිණිස සුදුසු 
අහර වසායා ෙළඳති. එවස් ද ආහාර වනා ෙුළඳිය යුතුය. 
ආහාරවය් පරවයෝනනය සලකා ආහාර ගුනිම කළ යුතුය. වම් 
කය පෙතිනු පිණිස ආහාර ගත යුතුය. දිවි වනානුවසන 
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පිණිස ආහාර ගත යුතුය. පිඩා දුරු කර ගනු පිණිස ආහාර 
ෙුළඳිය යුතුය. තරිශාික්ෂා සංඛයාත ශාාසන පරතිපත්තිය පිරිය 
හුකි වීම පිණිස ආහාර ෙුළඳිය යුතුය. උපන් සාගිනි නුති 
කර ගුනීම පිණිස හා සාගින්න ඇති වනාවීම පිණිස ආහාර 
ගත යුතුය. ශාරීරය හා ජීවිතය චිරකාලයක් පෙතිනු පිණිස අහර 
ෙුළඳිය යුතුය. 

 වලෝකවය් වකවරන පේකම්ෙලින් ෙුඩිහරියක් 
වකවරන්වන් ආහාර නිසාය. ආහාරය නිසා රාගාදි ක්වල්ශාවයෝ 
ද ෙුවඩති. කියන ලද පිරිදි නුෙණින් කරුණු සලකා අහර 
ෙලඳන්නහු අතින් ආහාර වසවිම් ආදිය සම්බන්ධවයන් 
වසස්සන් කරන වනාවයක් පේකම් වනාකවරන්වන්ය. රාගාදි 
වකවලස් වනා ෙුවඩන්වන්ය. ඔහු නිෙුරදි වලස අහර 
ෙළඳන්වනක් ෙන්වන් ය. දැහුමින් ලද ආහාරය ෙුෙද නුෙණින් 
වතාරෙ තණ්හාවෙන් ෙළඳන්නහුට පමණට ෙඩා අහර 
ගුනීවමන් ෙන්නා ෙූද, අපයයාහාර ගුනීවමන් ෙන්නා ෙු ද,  
වනාවයක් වරෝගවයෝ  හටගනිත්, නුෙණින් අහර ෙළඳන්නහුට 
වරෝගයන්වගන් වතාරෙ සුෙවස් ජිෙත් විය හුකි ෙන්වන්ය. 
සුෙවස්  තරිශාික්ෂා පරිපූරණය කළ හුකි ෙන්වන් ය. එබුවින් 
වභෝනනවයහි මාතරාඥතාෙ චරණ ධර්මයක් වේ. පුවිද්දන් 
විසින් විවශා්ෂවයන් වභෝනනවයහි මාතරාඥ විය යුතු ය. 
ගිහියන්ට ද එවස් වීම සුදුසු ය. ආහාර තණ්හාෙ ඇතුළු සකළ 
තාෂ්ණාවෙන් ම සහමුලින් නසා සිටින තයාගතයන් ෙහන්වස් 
වම් ගුණවයන් අනූන බෙ අමුතුවෙන් කිය යුත්තක් වනාවේ. 

 ජාගරියානුධයෝග යනු වනානිො සිටීවමහි වයදීමය. 
තිරිසන්  සත්ත්ෙවයෝ ද වනාවයක් විට අෙදිෙ සිටිති. වමහි 
නාගරියානුවයෝග යනුවෙන් අදහස් කරන්වන් අෙදිෙ සිටීම් 
මාතරය වනාෙ, වනා නිො කාමච්ඡන්ොදි නීෙරණයන්වගන් සිත 
පිරිසිදු කිරීම ය. එනම්, ශාමය විදර්ශානා භාෙනාෙන්හි වයදීම 
ය. උපන් නීෙරණයට සිවතහි පෙත්නට වනාදී එය ෙහා සිතින් 
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බුහුර කීරීමය. නාගරියානුවයෝගය පුරන ආයයයශාරාෙකවයෝ ද 
කලයාණ පෘයග්නනවයෝ ද හිඳීම සක්මන යන ඉරියේ වදකින් 
භාෙනාවෙහි වයවදමින් සිත පිරිසිදු කරමින් දෙල් කාලය ගත 
කරති. රාතරිවය් පරයම යාමයත් එවස් ම ගත කරති. රාතරිවය් 
මධයම යාමවය් දකුණු ඇලයට හුරී එක් පයක් මත අනික් පය 
මඳක් ඉඳිරියට වකාට තබා  සිහිවයන් යුක්තෙ වෙලාෙට 
අෙඳිවීවම් සංඥාෙ ඇති ෙ සිංහවශායයාවෙන් සයනය වකවරති. 
පශා්චිම යාමවයහි අෙදිෙ සිත පිරිසිදු වකවරති. එවස් පිළිපුඳීම 
නාගරියානුවයෝග නම් වේ. මහාවබෝධිසත්ත්ෙයන් ෙහන්වස් 
නාගරියානුවයෝගවයන් වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණියහ. වබෝධී 
මූලවය්දී අර්හත් මාර්ග ඥාණවයන් ක්වල්ශායන් නසා මතු 
කිසිකවළක කිලිටි වනාෙන පරිදි සිත පිරිසිදු කරගත් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට  සිත පිරිසිදු කිරීමට ය කියා කළ 
යුත්තක් නුත. එවහත් උන්ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්ට ඉදිරියට 
කළ යුත්තක් නුත කියා නිකම්ම කල් වනා වගෙන වස්ක. 
උන්ෙහන්වස් බුදුවීවමන් පසු ද වසස්සන්ට ෙඩා අෙදිෙ සිටින 
වස්ක. ඒ බෙ දැන ගුනීමට තයාගත දිනචයයයාෙ දක්ෙනු ලුවේ. 
ඒ වමවස්ය:- 

ත්ථාගත් දින චරියාවර 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අලූයම නුඟිට ශාරීරයට  පහසුෙ 
පිණිසත් උපස්යායකයනට අනුගරහ පිණිසත් මුඛාවධෝෙනාදි 
ශාරීර පරිකර්මයන් වකාට පි ු පිණිස ෙඩනා කාලය පුමිවණන 
තුරු විවේකාසනවයක්හි ෙුඩ සිටි කාලය පුමිණි කල්හි 
අඳනය හුඳ පටිය බුඳ සඟළසිෙුර වපාරො පාතරය වගන 
ඇතුම් දිනක හුදකලාෙ ද ඇතුම් දිනක භික්ෂුසංඝයා පිරිෙරා 
වගනද, නගරයට වහෝ ගමකට පි ු පිණිස පිවිවසති. ඇතුම් 
දිනක සාමානය පිණ්ඩපාතික භික්ෂුෙක් වමන් ද ඇතුම් දිනක 
මහත් ෙූ පරාතිහායයයවයන් ද පි ු පිණිස ෙඩිති. පරාතිහායයයවයන් 
ෙඩනා කල්හි හමා යන සුළඟින් උන් ෙහන්වස් ෙඩනා මඟ 
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පිරිසිදු වෙයි. ෙළාකුළු ෙුසි වපාද වහළා මඟ දූවිලි නුති 
වකවරයි. අහවසහි වියනක් වස් සුඳි රැස් අෙරණය වකවරයි. 
තෙත් ොතවයෝ මඟ මල් විසුරෙති. උස්තුන් මිටිෙ මිටිතුන් 
උස්ෙ වපාවළාෙ සමතලා වෙයි. වලෝක නායයන් ෙහන්වස් පා 
තබන තන්හි වපාවළාෙ වමාවළාක් ෙ සුෙපහස් වදන්වන් 
වෙයි. පියුම් වහෝ පුන නුගී පා පිළිගනී. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ගමට පා තබනු සමඟ ම උන් ෙහන්වස්වග් 
ශාරීරවයන් සෙණක් බුදුරැස් විහිද රන්රස ෙගුරෙන්නාක් වමන් 
නානාෙර්ණ ෙස්තරවයන් ෙසන්නාක් වමන් වගෙල් ආදිය 
අලංකාර වකවරමින් ඔබ වමාබ යන්නට පටන් ගනී. හස්තී 
අශා්ොදිහු හ  නඟති. වබර වීණා ආදිවයන් ඉවේ ම හ  
නඟින්නට පටන් ගනී. මිනිසුන් වපවළන අබරණෙලින් හ  
නික්වමන්නට වේ. ඒ ලකුණු ෙලින් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙඩනා බෙ මිනිස්සු දැන ගනිති. ඔෙුහු මුනවින් හුඳ පුළඳ 
සුෙඳ මල් ආදිය වගන විදිෙලට බසිති. ඔෙුහු භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට සුෙඳින් මලින් පුො ෙුඳ අපට දසනවමක, අපට 
විසිනවමක යනාදීන් කියා තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් භික්ෂුන් 
ලබාවගන භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ද පාතරය වගන තම 
තමන්වග් නිවෙස්ෙල අසුන් පනො ෙඩා හිඳුො භික්ෂු සංඝයා 
සහිත තයාගතයන් ෙහන්වස්ට මුනවින් සත්කාර වකවරති. 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙළො අෙසානවය් ඔෙුන්වග් සන්තාන 
බලා ඔෙුනට සුදුසු පරිදි දහම් වදසන්නාහ. දහම් අසා 
ඇතවමක් සරණාගමනවයහි පිහිටති. ඇතවමක් පඤ්චශාීලවයහි 
පිහිටති. ඇතවමක් වසෝොන් ඵලවයහි ද ඇතවමක් සකෘොගාමි 
අනාගාමි ඵලෙල ද පිහිටති. ඇතවමක් පුවිදි ෙ 
අර්හත්ඵලවයහි පිහිටති. වමවස් නනයාට අනුගරහ වකාට 
වෙවහරට ෙුඩම වකාට භික්ෂූන් ෙළො අෙසන් ෙන තුරු 
තයාගතයන් ෙහන්වස් මණ්ඩල මාලවය් පනෙන ලද 
බුද්ධාසනවයහි ෙුඩ හිඳින්නාහ. භික්ෂුන් ෙහන්වස් ෙළො 
අෙසන් බෙ උපස්යාකයා විසින් බුදුරදුන්ට සුල කළ කල්හි 
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උන්ෙහන්වස් ගඳකිළිය අබියස පනෙන ලද අසුවනහි ෙුඩහිඳ 
පා වසෝො ගඳකිළිවය් පඩිය මත සිට 

‘භික්ඛවෙ අප්පමාවදන සම්පාවදය, දුල්ලවභා 
බු ුප්පාවො වලාකස්මිං, දුල්ලවභා මනුස්සත්තපටිලාවභා, 
දුල්ලභා ඛණසම්පත්ති, දුල්ලභා පේබජ්නා, දුල්ලභං සද්ධම්ම 
සෙණං’ 

 යනුවෙන් ‘මහවණනි, අපරමාදවයන් මහණදම් පුරේ, 
බුව ෝත්පාදය දුර්ලභ ය. මනුෂයත්ෙය දුර්ලභ ය. ක්ෂණ 
සම්පත්තිය දුර්ලභ ය. පුවිද්ද දුර්ලභ ය. සද්ධර්ම ශාරෙණය 
දුර්ලභ ය’යි භික්ෂුන්ට අෙොද වකවරති. එහිදී ඇතුම් භික්ෂුහු 
කමටහන් අසති, භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඔෙුන්වග් චයයයානුකූලෙ 
කමටහන් වදති. ඉක්බිති සුමවදනා ෙහන්වස් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙුඳ තම තමන්වග් තුන්ෙලට වයති. ඇතවමක් 
අරණය ෙෘක්ෂ මූලාදියට වයති. ඇතුම් සෘද්ධිමත් භික්ෂුහු දිෙය 
වලෝකෙලට ද වයති. තයාගතයන් ෙහන්වස් ගඳකිළියට පිවිස 
මඳක් සුතපී විඩා සන්සිදුො නුඟිට වදෙනෙර වලෝකය 
බලන්නාහ. තුන්ෙන ෙරට සෙස් කාලවය් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වෙත දහම් ඇසීමට පුමිවණන්නෙුන් බලන්නාහ. 
ඔෙුන් පුමිණි කල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් දම්සභාමණ්ඩපයට 
ෙුඩ ෙොරා ඔෙුනට සුදුසු පරිදි බණ ෙොරා සුදුසු කල්හි ඔෙුන් 
යෙන්නාහ. 

 ඉක්බිති භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ධර්මාසනවයන් නුඟී 
නලස්නානය කරනු කුමති වස්ක් නම්, ස්නානය කරන තුනට 
ෙුඩම වකාට ස්නානය කරන්නාහ. උපස්යායකයා බුද්ධාසනය 
ගඳකිලි මිදුවලහි පනෙන්වන්ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ස්නානය වකාට එහි ෙුඩසිටින්නාහ. එතුනට ද ඒ ඒ 
දිශාාෙලින් භික්ෂුහු පුමිවණන්නාහ. ඇතුම්හු භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වගන් පරශා්න අසන්නාහ. ඇතුම්හු කමටහන් 
අසන්නාහ. ඇතුම්හු දහම් වදසන්නට ඉල්ලන්නාහ. 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔෙුනවග් අදහස් සම්පූර්ණ කරමින් 
රාතරිවය් පරයමයාමය ඉක්මෙන වස්ක. 

 පරයමයාමාෙසානවය් තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙතින් 
මිනිසුන් බුහුරෙු පසු රාතරිවය් මධයමයාමවය් 
උන්ෙහන්වස්වගන් වනාවයක් පරශා්න අසනු සඳහා වනාවයක් 
දිශාාෙලින් වබාවහෝ වදවිවයෝ පුමිවණන්නාහ. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ඔෙුන්වග් පරශා්න විසඳමින් මධයම යාමය ඉක්මෙන 
වස්ක. 

 උදවය් පටන් ොඩිවෙමින් ම සිටියා ෙූ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් එයින් ෙූ පීඩාෙ සන්සිඳෙනු පිණිස රාතරිවය් පශා්චිම 
යාමවය් මුල් වකාටවසහි සක්මන් කරන්නාහ. වදෙන 
වකාටවස්දී ගඳකිළියට පිවිස සිහිනුෙණින් යුක්ත ෙ 
සිංහවශායයාවෙන් ශායනය කරන වස්ක. තුන්ෙන වකාටවසහි 
නින්වදන් අෙදි ෙ ෙුඩ හිඳ වපර බුදුෙරුන්වග් සසුන්ෙල 
ොනශාීලාදි ෙශාවයන් පින්කර ඇති පුද්ගලයන් දකිනු පිණිස 
වලාෙ බලා ෙොරාන වස්ක. වම් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
දිනචයයයාෙ ය. 

                             (බරහ්මනාලසුත්තට්ාකයා) 

 තයාගතයන් ෙහන්වස්ට තමන් ෙහන්වස්වග් ශාූඬිය 
පිණිස විමුක්තිය පිණිස කළ යුතු කිසිෙක් නුත ද 
උන්ෙමන්වස් ශාරාෙකයන් නිදන මධයමයාමවය් ද අෙදි ෙ 
පරාර්යචයයයාවෙහි වයවදන වස්ක. උන්ෙහන්වස් සුතවපනුවය් 
රාතරිවයන් සවයන් වකාටසක් පමණ ෙන සුළු කාලවය් ය. 
එබුවින් නාගරියානුවයෝග නමුති චරණය ශාරාෙකයන්ට ෙඩා 
උසස් වලසින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට ඇත්වත්ය. 
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 ‘ශාරද්ධාෙ, හිරිය, ඔත්තප්පය, බහුශාරුතතාෙ, වීයයයය, 
ස්මෘතිය, පරඥාෙ යන වම් ධර්ම සත තයාගතයන් ෙහන්වස් 
විසින්, 

 ‘සත්තිවම භික්ඛවෙ සද්ධම්මා, කතවම සත්ත? සද්වධෝ 
වහාති, හිරිමා වහාති, ඔත්තප්පි වහාති, බහුස්සුවතා වහාති, 
ආරද්ධවිරිවයා වහාති, සතිමා වහාති, පඤ්ඤො වහාති ඉවම 
වඛා භික්ඛවෙ සත්තසද්ධම්මා’ 

                             (අඞ්ගුත්තර සත්තක නිපාත) 

 යන සූතරවයහි සද්ධම්ම යන නාමවයන් ද ෙොරා තිවේ. 
එහි වත්රුම, යහපත් ධර්ම සත්පුරෂයන්වග් ධර්ම යනුයි. 
ශාරද්ධාදි ධර්ම සතට සප් සද් ේමය යි කියනු ලුවේ. 
සප්තසද්ධර්මය චරණ සතකි. 

 රද් ා  යනු බුදුරදුන්වග් සුබුද්ධත්ෙය, ධර්මවය් 
සුධර්මත්ෙය, සංඝයාවග් සුසංඝත්ෙය හා කර්ම-කර්මඵලාදිය 
පිළිගුනීම ය. ොනාදි පින්කම්ෙල ඵලය විශා්ොස වකාට පින් 
කරන්නා ෙූ පෘයග්නනයන්වග් ශාරද්ධාෙ  ඕකප්පන සද් ා නම් 
වේ. වලෝකාත්තර මාර්ගඥානවයන් චතුස්සතයයන් පරතයක්ෂ 
කිරීවමන් ඇති ෙන ආයයයයන්වග්  ශාරද්ධාෙ පර යක්ෂ  රද් ා  
නම් වේ. ඒ වදකින් පරතයක්ෂ ශාරද්ධාෙ කෙරාකාරයකිනුදු 
වෙනස් කළ වනාහුකිය. එය භොන්තරයට පුමිණිවමන් ද 
වෙනස් වනා වේ. ශාරද්ධාෙ නිෙනට යාමට අතයෙශායාංගයකි. 
වෙනස් වනා ෙන පරතයක්ෂ ශාරද්ධා ඇති ආයයයවයෝ පහත වනා 
ෙුටි පිළිවෙළින් මතු මතු මඟපල ෙලට පුමිණ අර්හන් 
මාර්ගවයන් සකල ක්වල්ශායන් නසා නිෙනට පිවිවසති. 
අචලශාරද්ධාෙ නුති පෘයග්නනවයෝ ෙුටි ෙුටී ගමන් 
කරන්වනෝය. ශාරද්ධාෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වනාවයක් 
තුන වනාවයක් අයුරින් ෙර්ණනා කරන ලද්දකි. 
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 පේ පිළිකුල් කරන ස්ොභෙය හිරි නමි. පෙට බියෙන 
ස්ොභෙය ඔ ් ප්ප නමි, තයාගනයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත 
ආදිමධයපයයයෙසාන යන තුන් තුනම යහපත් ෙූ ධර්මයන් 
නුෙත නුෙත කියමින් පරගුණ කර සිත්හි දරා වගන ඒොවය් 
අර්යයන් වත්රුම් වගන ඇති බෙ බහු රැ  ා නමි. අකුශාලයන් 
පරහාරණය කිරීවමහි හා කුශාලයන් ෙුීමවමහි වනා පසු බස්නා 
බෙ ඉදිරියට ම යන බෙ වමහි අදහස් කරන  වියයයය. අකුශාල 
පක්ෂවයහි සිතට පෙත්නට වනාදී කුශාලය මතුකර වදන්නා ෙූ 
ද, කර කියා වබාවහෝ කල් ගත ෙූ කරුණ ෙුෙද සිතට නඟා 
වදන්නා ෙූ ද පරඥා සම්පරයුක්ත ස්මෘතිය වමහි අදහස් කරන 
සිහිය ය. සංස්කාරයන්වග් ඉපදීම් බිඳිම් වදක දැකීමට සමත් 
ෙන්නා ෙූ වල්භ ද්වේශා වමෝහ ස්කන්ධයන් බිඳීමට දුරුකිරීමට 
සමත් ආයයයෙූ විදර්ශානා පරඥාෙ හා මාර්ග පරඥාෙ වමහි අදහස් 
කරන පරඥාව ය. 

 බුද්ධාදි රත්නතරය ගුන හා කර්ම කර්ම ඵලාදිය ගුන 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වමන් දන්නා අනිකකු නුත. 
උන්ෙහන්වස්ට ඒො ගුන කිසිදු සුකයක් නුත. ඒ සියල්ල 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැනීම නිසා තයාගතයන් ෙහන්වස්ට උසස් 
ම ශාරද්ධාෙක් ඇත. කර්ම කර්මඵලයන් පරතයක්ෂ වලසින් ම දත් 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පමණ පාපය ගුන පිළිකුලක් බියක් 
අනිකකුට නුත. ධර්මස්ොමී ෙු තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්ම 
ඥානය ගුන අමුතුවෙන් කිය යුත්තක් නුත. අන් කෙරකුටෙත් 
නුති තරවම් උසස් සිහියක් ද උන්ෙහන්වස්ට ඇත. අකුශාල 
පරහාණය පිණිස හා කුසලයන් ඇති කර ගුනීම සඳහා උත්සහා 
කළ යුතු බෙක් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට නුත. එවහත් මහා 
කාරුණික ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අනයයන්වග් යහපත 
පිණිස සුම කල්හි උත්සාහ කරන වස්ක. උන්ෙහන්වස්වග් 
පරඥා සම්පත්තිය ගුන අමුතුවෙන් කිය යුත්තක් නුත.  
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 රෑපාෙචරසමාපත්ති සතරය, අරෑපාෙචර සමාපත්ති 
සතරය යන අෂ්ට සමාපත්තීහුම චරණවයෝ ය. වමහි ධයාන 
සතරක් පමණක් චරණ ෙශාවයන් කියා ඇත්වත් 
අරෑපාෙචරධයාන ද චතූර්යධයානයට අයත් නිසාය. 

විදයාසම්පත්තිවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
සෙමඥත්ෙය පිවරන්වන් ය. චරණ සම්පත්තිවයන් 
මහාකාරුණිත්ෙය පිවරන්වන් ය. උන් ෙහන්වස් 
සෙමඥතාඥානවයන් සත්ත්ෙයන්වග් අර්යාන්යයන් දැන ෙොරා 
මහාකරුණාවෙන් අනර්යයන් දුරු වකාට සත්ත්ෙයන් 
අර්යවයහි වයාදෙන්නාහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
විදයාචරණසම්පන්න බුවින් උන්ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකවයෝ ද 
සූපරතිපන්නවයෝ වෙති. 

 

 

 

විදයාචරණ සංගරහ ගාථා 

“විපස්සනාඤාණ මවනාමයිද්ධි 
ඉද්ධිප්පවභවො පිච දිේබවසාතං 
පරස්ස වචවතාපරියායඤාණං 
පුේවබනිොසානුගතඤ්ච ඤාණං 

දිේබඤ්ච චක්ඛාසෙසංඛවයා ච 
එතානි ඤාණානි ඉධට්ාවිජ්නා 
අලංකරුං යා මුනි ධම්මවදහං 
විවසසවසාභා ගුණමජ්ඣුවපතා. 
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සීලං ෙරං ඉන්ද්රියසංෙවරා ච 
මත්තාසිතා නාගරියානුවයාවගා 
සද්ධා හිවරාත්තප්ප බහුස්සුතත්තං 
පරක්කවමා වචෙ සතී මතී ච 
චත්තාරි ඣානානි ච තානි මානී 

තිපඤ්ච ධම්මා චරණානි නඤ්ඤා.” 
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4  

සුගත් ගුණය 

 
වබාවහෝ නනයා වමන්, අනය ශාාස්තෲෙරයන් වමන් 

වනා මඟ වනාවගාස් යහපත් මඟ ගිය වහයින් ද, එමඟින් 
නිර්ොණ සංඛයාත පරමසුන්දර ස්යානයට පුමිණ ෙොළ 
වහයින් ද, භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස් සුගත නම් ෙන 
වස්ක. 

වලෝකවයහි ඇතවමක් කාමයන්වග් ආදීනෙයන් සලකා 
ගත වනාහී පඤ්චකාමය ම වලාෙ ඇති උසස් වදය ෙශාවයන් 
ෙරදො වගන, මනුෂයයාට කරන්නට ඇති උසස් වදය හුකි 
පමණ පස්කම් සුප විඳීම යයි ෙරදො වගන 
කාමසුඛල්ලිකානුවයෝග සංඛයාත අමාර්ගවයහි ගමන් වකාට 
අපායට පුමිවණන්නාහ. 

ඇතුවමක් සත්ත්ෙයනට සුෙදුක් ලුවබන්වන් වපර කළ 
කර්මෙල විපාක ෙශාවයන්ම යයි ෙරඳො වගන තපසින් පුරාණ 
කර්ම වගො අභිනෙ කර්ම වනාකර හුරීවමන් කර්මයන් ක්ෂය 
වකාට දුකින් මිදිය හුකිය, දුක් වකළෙර කළ හුකිය යි ද, 
ඇතුවමක් සුපවයන් සුපය වනා ලුබිය හුකිය. සුපය 
ලුබිය යුත්වත් දුකින් ම ය යි ෙරදො වගන දැඩි තපස්කම් 
ෙලට බුස ෙස්තර ෙර්නන, ආහාර ෙර්නන, ොසස්යාන ෙර්නන 
කරමින් කයට දැඩි දුක් වදති. වගෝෙරත කුක්කූරෙරතාදි ෙරතයන් 
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පිරීවමන් ද කයට දැඩි දුක් වදති. ඔෙුහු ආත්මක්ලමයානුවයෝග 
නම් ෙූ අමාර්ගවයහි යන්වනෝය. ඔෙුහු ඒ අමාර්ගවය් ගමන් 
වගන දුකින් දුකටම පත් ෙන්නාහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
කාමසුඛල්ලිකානුවයෝග. අත්තක්ලමයානුවයෝග යන වදමඟ ම 
වනා වගන මධයම පරතිපො සංඛයාත මාර්ගවයහි ගමන් කරන 
බුවින් සුගත නම් ෙන වස්ක. 

වලෝකවයහි ඇතුවමක් පින් පේ කරමින් සුෙදූක් 
විඳිමින් නාතිවයන් නාතියට යන, වනානුවසන ආත්මයක් 
ඇතය යි ශාාශා්ෙත දෘෂ්ටිය වගන අමාර්ගවයහි ගමන් කරති. 
ඇතුවමක් සත්ත්ෙ ශාරිරවයහි මරණින් ඔබ තෙත් තුනකට 
යන කිසිෙක් නුත. ගස් ෙුල් මුවරන්නාක් වමන් සත්ත්ෙවයෝ 
ද මුවරන්නාහ. මළ සත්ත්ෙයා නුෙත උපතක් වනා ලබන්වන් 
ය යි උච්වජ්ද දෘෂ්ටිය වගන අමාර්ගවයහි ගමන් වකාට 
අපාගත වෙති. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් පරම ගම්භීර පරතීතය සමුද්පාද 
ධර්මය අෙවබෝධ කර ශාාශා්ෙවතෝච්වජ්ද දෘෂ්ටි සංඛයාත 
අමාර්ගද්ෙය හුර මධයම පරතිපො සංඛයාත සුමාර්ගවය් ගමන් 
කළ වස්ක. ඒ මගින් නිෙනට පුමිණ ෙොළ වස්ක. එබුවින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සුගත නම් ෙන වස්ක. 

බුදුන් කල විසු පූරණකස්සප නමුති ශාාස්තෲෙරයා 

“මුරීම් - වසාරකම් - වබාරුකීම් ආදි නපුරුකම් වකාපමණ 
කළත් ඒොයින් ෙන පෙක් නුත. දීම් - සිල් රැකීම් ආදිවයන් 

ෙන පිනකුත් නුතය” යන දෘෂ්ටිය වගන වනාමග ගිවය්ය. 

මක්ඛලීධගෝසාල නම් ශාාස්තෲෙරයා “සත්ත්ෙයන්වග් 
සංක්වල්ශායට වහ්තුෙක් ද නුත, විශාුද්ධියට වහ්තුෙක් ද නුත, 
පින් කරන්වනෝ ය, පේ කරන්වනෝ ය, පණ්ඩිතවයෝ ය, බාලවයෝ 
ය යන සෑම වදනාම සංසාර ස්ෙභාෙය අනුෙ ඒ ඒ  නාතිෙල 
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ඉපද සුෙදුක් විඳ දුක් වකළෙර කරන්නාහ, පරතිපත්තියකින් එය 
වෙනස් වනාෙන්වන් ය’ යන දෘෂ්ටිය වගන වනා මඟ ගිවය් ය. 

අජි  ධක්සකම්බල  නමුති ශාාස්තෲෙරයා ‘සූකෘත 
දුෂ්කෘත කර්මෙලින් ෙන විපාකයක් නුත, වම් සත්ත්ෙයා සතර 
මහා භූතයන්වගන් සුදුවණ්ය. මළ පසු ඔහුවග් ශාරීරවය් 
පෘථිවිධාතුෙ පෘථිවිධාතුෙටම එකතු ෙන්වන් ය, අවපෝධාතුෙ 
අවපෝධාතුෙටම එකතු ෙන්වන් ය, වත්වනෝධාතුෙ 
වත්වනෝධාතුෙට ම එකතු ෙන්වන් ය, ොවයෝ ධාතුෙ ොවයෝ 
ධාතුෙට ම එකතු ෙන්වන් ය, ඉන්ද්රියවයෝ අහසට යන්නාහ, 
ොනය වමෝඩයන්වග් ෙුඩකි. බාලවයෝ ද පණ්ඩිතවයෝ ද යන 
සුම වදනාම මරණින් වකළෙර ෙන්නාහ, නුෙත උපදින්වනක් 
නුත’ යන උච්වජ්ද දෘෂ්ටිය වගන වනාමඟ ගිවය්ය. 

පකු කච්චායන නම් ශාාස්තෲෙරයා ‘පාවිකාය, 
ආවපෝකාය, වත්වනෝකාය, ොවයෝකාය, සුඛය, දුක්ඛය, ජීෙය 
කියා සප්තකාය වකවනක් ඇත්තාහ. ඔෙුහු ස්ථීරයහ, ඔෙුහු 
කිසිෙකු විසින් මෙන ලද්ොහු වනාවෙති, කිසිෙකු විසින් මුවිය 
හුක්වකෝ ද වනාවෙති, ඔෙුහු ඔෙුවනාෙුන්ට හිංසා කරන්වනෝද 
වනාවෙති, එවකක් අනිවකකුට සුපදුක් ඇති කිරීමට වනා 
සමත්ය. මරන්වනක් වහෝ මරෙන්වනක් නුත, තියුණු 
කඩුෙකින් හිස සිඳින කල්හි සප්තකායයන් අතරට කඩුෙ යනු 
මිස, මරන එවකක් වහෝ මුවරන එවකක් නුත, යන 
මියයාදෘෂ්ටිය වගන වනාමඟ ගිවය්ය. 

 නිගණ්ඨනා පු ්  නම් ශාාස්තෲෙරයා 
‘චාතුයාමසංෙරයක පිහිටිය යුතුය’ යන දෘෂ්ටිය වගන සිසිල් 
දිය ද සත්ත්ෙවයකුයි සලකමින් සිසිල් දින පීවමන් ෙුළකිම් 
ආදිවයන් වනා මඟ ගිවය්ය. 

සඤ්ජය ධබල්ලට්ඨිපු ්  නම් ශාාස්තෲෙරයා 
‘පරවලාෙක් ඇත්වත් ද නුත, නුත්වත් ද නුත, නුෙත 
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උපදනා සත්ත්ෙයන් ඇත්වත් ද නුත, නුත්වත් ද නුත’ යනාදි 
අමරාවික්වෂ්ප දෘෂ්ටිය වගන වනා මඟ ගිවය්ය. 

වබාවහෝ ශාාස්තෲෙරයන් තමන් ද වනාමඟ වයමින් 
වසස්සන් ද වනාමඟ යුෙූ අතර සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස් ද සුමඟ වයමින් අපමණ වදවි මිනිසුන් ද ඒ සුන්දර 
මාර්ගවයන් අමෘතමහා නිර්ොණ සංඛයාත 
පරමසුන්දරස්යානයට යුෙූ වස්ක. 

ත්ථාගත් මාර්ගය 

කාමසුඛල්ලිකානූවයෝග අත්තකිලමතානු වයෝග යන 
ලාමක අන්ත වදකට වනා බුස, ශාාශා්ෙවතෝච්වජ්ද දෘෂ්ටි 
වදකට වනා බුස, තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ගන්නා ලද 
සුන්දර මාර්ගය ආයයයඅෂ්ටාංගික මාර්ගය ය. එය මධයමපරතිපො 
නම් වේ. එය ධර්මචකරපරෙර්තන සූතරවයහි වමවස් ෙොරා ඇත. 

“කතමා ච සා භික්ඛවේ මඡ්ක්ධිමා පටිපො තයාගවතන 
අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය 
සම්වබෝධාය නිේබාණාය සංෙත්තති? අයවම ෙ අරිවයා 
අට්ාාංගිවකා මග්වගා. වසයයථීදං? සම්මා දිට්ඨි සම්මා 
සංකප්වපා, සම්මා ොචා, සම්මා කම්මන්වතා, සම්මා ආජීවො, 
සම්මා ොයාවමා, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. අයං වඛා සා 
භික්ඛවෙ මඡ්ක්ධිමා පටිපො තයාගවතන අභිසම්බුද්ධා 
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්වබෝධාය 

නිේබාණාය සංෙත්තති,” 

“මහවණනි, තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් අෙවබෝධ 
කරන ලද්ො ෙූ පරඥාචක්ෂුස ඇති කරන්නා ෙූ නුෙණ ඇති 
කරන්නා ෙූ වකවළස් සන්සිඳවීම පිණිස  චතුස්සතයාෙවබෝධය 
පිණිස නිර්ොණය පිණිස පෙත්නා ෙූ ඒ මාධයමපරතිපොෙ 
වකවස්ද යත්? වම් ආයයය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමය. ඒ කෙවර් ද? 
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සම්මා දිටිඨීය, සම්මා සංකප්පය, සම්මා ොචාය, 
සම්මාකම්මන්තය, සම්මා ආජීෙය, සම්මා ොයාමය, සම්මා 
සතිය, සම්මා සමාධිය යන වම් අංගවයෝ ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් අෙවබෝධ කරන ලද්ො ෙූ පරඥාචක්ෂුස ඇති 
කරන නුෙණ ඇති කරන වකවලස් සන්සිඳවීම පිණිස 
චතුස්සතයාෙවබෝධය පිණිස නිර්ොණය පිණිස පෙත්නා ෙූ 
මධයමපරතිපොෙ වම්ය” යනු එහි වත්රුම ය. 

අප විසින් සම්පාදිත දහම් වපාත් ෙල හා තෙත් 
වබාවහෝ වපාත් ෙල ද වම් ආයයය අෂ්ටාංගිකමාර්ගය විස්තර 
කර ඇති බුවින් එය වමහි විස්තර වනා කරනු ලුවේ. 

සුගත යන ගුණපදවය් අර්යය අටුොෙල දක්ො නුති 
අන් කරමයකින් ද ආචාර්යයන් විසින් ෙර්ණනා කර තිවේ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් විවශා්ෂත්ෙය දැක්වීමට එය ඉතා 
වහාඳ කරමයක් ෙන බුවින් එද වමහි දක්ෙනු ලුවේ. 

ග ි යනු ඒ ඒ  නාතිෙලට අයත් සත්ත්ෙයන්ට නවමකි. 
නිරයගති - තිරච්ඡානගති - වප්තගති - මනුස්සගති - වද්ෙගති 
යන තුන්ෙල ගති යන ෙචනවයන් කියුවෙන්වන් ඒ ඒ  
නාතිෙලට අයත් සත්ෙයන්ය. සුන්දර පුද්ගලයා සුන්දර 
සත්ත්ෙයා සුගති නමි. සුගති යන ෙචනවයහි අන්තිම ඉකාරය 
අකාර කළ කල්හි සුගත කියා වේ. සුගත යන්වන්න් 
කියවෙන්වන් ද යහපත් පුද්ගලයාම ය. පරතිසන්ධිවය් පටන් 
පරිනිර්ොණය දක්ො ජිවිතකාලය අවන්කාශා්චයයයවයන් යුක්ත 
ෙන බුවින් බුදුරදුන්ට ඇත්වත් පරම සුන්දර ජිවිතවයකි. 
අවන්කාශා්චයයයයන් ඇති පරමසුන්දර ජීවිතයක් පරමසුන්දර 
ආත්මභාෙයක් ඇති බුවින් වලාෙුතුරා බුදුෙරු සුගත නම් 
වෙති. වලාේතුරා බුදුෙරයන් පිළිබඳ ආශා්චයයය කරුණු වබාවහෝ 
ය. ඉන් සමහරක් වම වස් ය.  
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මෙුකුස පිළිසිඳගන්නා වබාවහෝ සත්ත්ෙවයෝ තමන්ට 
ෙන්වන් කුමක් ද කියා වනා දැන වනා සිහිවයන් මෙුකුසට 
පිවිවසති. තුෂිත දිෙයවලෝකවය් ඉපද සිට ඉන් චයුත ෙ බුදුවීම 
සඳහා මිනිස් වලාෙ මෙුකුස පිළීසිඳ ගන්නා 
මහාවබෝධිසත්ත්ෙයවයෝ තමන්වග් මෙුකුස පිළීසිඳ ගුනීම ගුන 
දැනීම ඇති ෙ සිහිවයන් මෙුකුසට පිවිවසති. වම් එක් ආශා්චයයය 
කරුණකි. 

මෙුකුසට පුමිණ එහි වෙවසන වබාවහෝ සත්ත්ෙවයෝ 
තමන් සිටින්වන් වකාහිද තමන්ට වී තිවබන්වන් කුමක් ද කියා 
වනා දැන මෙු කුස වෙවසති. මහාවබෝධිසත්ෙවයෝ ෙනාහි තමන් 
මේකුස වෙවසන බෙ දැන සිහිනුෙණින් එහි වෙවසති. වම් එක් 
ආශා්චයයය කරුවණකි. 

මහවබෝධිසත්ත්ෙ වකවනකුන් මෙුකුස පිළිසිඳ ගත් 
කල්හි කිසිවෙකුවග් වමවහයීමක් වනා මුතිෙ සිය 
කුමුත්වතන් ම දිෙයපුතරවයෝ සතර වදවනක් පුමිණ සතර දිග 
සිට වබෝධිසත්ත්ෙයන් හා මාතාෙන් ආරක්ෂා කරති. එද එක් 
ආශා්චයයය කරුවණකි. 

කුස වහාත් මහවබෝසත් දරුෙකු ඇති මෑණියන්ට 
අවන්ක පුද ප ුරු ලුවබන්නට ෙන්වන් ය. වබෝධිසත්ත්ෙයන් 
කුස පිළිසිඳ ගත් තුන සිට වබෝධිසත්ත්ෙ මාතාෙන්ට පුරුෂයන් 
පිළිබඳ කාමසංඥා ඇති වනා වේ. එවස් ම කිසි ම පුරුෂයකුට 
රාග සිතින් වබෝධිසත්ත්ෙ මාතාෙන්ට ළං විය හුක්වක් ද වනා 
වේ. කුසවහාත් දරුෙන් ඇති මෙුෙරුන් වනාවයක් වරෝගාබාධ 
ඇති ෙන නමුත් වබෝධිසත්ත්ෙ මාතාෙන්ට වනාවයක් 
වරෝගාබාධ ඇති ෙන නමුත් වබෝධිසත්ත්ෙයනෙ මාතාෙන් කිසි 
වරෝගයක් ඇති වනා වේ. 
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වබෝසත් මෙුන්ට කුස වහාත් වබෝසත් දරුො පිරිසිදු 
වීදුරු කර ුෙක ඇති වදයක් පිටතට වපවනන්නාක් වමන් 
පිරිසිදු වලස වපවන්.  

මෙුකුසවයන් බිහි ෙන වසස්වසෝ කර්මනොතවයන් හිස 
යටිකුරු වකාට වපරළා වයෝනිමුඛය කරා යෙනු ලුබ එහි 
හිරවෙමින් තමන්ට සිදුෙන්වන් කුමක් ද කියා දැනීමකුදු නුති ෙ 
ඉතා දුකවස් වනා සිහිවයන් බිහි වෙති. මහාවබෝධිසත්ෙයන් 
ෙනාහි ධමමකථීකයකු ධර්මාසනයකින් බසින්නාක් වමන් කිසිදු 
අෙහිරයක් වනා මුතිෙ මේ කුසවයන් බිහි වෙමිය යන දැනීම 
ඇතිෙ සිහිනුෙණීන් යුක්ත ෙ සිට වගන ඉන්නා මෑණියන්වග් 
කුසවයන් බිහි වෙති. 

වසස්වසෝ ඇඟපුරා තුෙරුණු අපවිතර ද්රෙයයන් ඇති ෙ 
ඉතා අපිරිසිදු ෙ නාො පිරිසිදු කර ගත යුතු තත්ත්ෙවයන් 
මෙුකුසින් බිහි වෙති. වබෝධිසත්තෙවයෝ ෙනාහි කිසිදු අපවිතර 
වදයක් වනා තුෙරුණු යටත් පිරිවසයින් වතත් ගතියකුදු නුති 
සළුෙක ඔතා තිබී පිටතට ගත් මාණිකයය රත්නයක් වස් 
සුපරිසුද්ධ ශාරීරවයන් මෙුකුසින් බිහි වෙති. එවහත් සිහිල් ෙූ ද 
උණු ෙූ ද නලධාරා වදකක් අහසින් ගලා එන්වන් ය. 

මෑණියන් සිට වගන සියටියදී බිහි ෙන වබෝසතුන් 
වපාවළාෙට පුමිණිමට කලින් දිෙයපුතරවයෝ සතර වදවනක් 
පිළිගනිති. මනුෂයයන් අතට වබෝසත් කුමරුන් පුමිවණන්වන් 
ඉන් පසුෙ ය. 

මෙුකුසින් බිහි ෙූ දරුෙන්ට නුගිට සිටිය හුකි ෙන්වන් 
ගමන් කළ හුකි ෙන්වන් කලක් ගත වීවමනි. මහවබෝසත්හු 
උපන් සුටිවය් ම ඒ සියල්ල කිරිමට සමත් වෙති. “වද්වියනි, 
සතුටු ෙන්න. ඔබට මවහ්ශාාකය දරුවෙක් උපන්වන් ය” යි 
කියමින් වදවිවයෝ වබෝසත් දරුෙන් මෑණීයන් ඉදිරිවය් තබති. 
එවකවණහි වබෝසත් දරුවෙෝ පිය බිම තබා සිට සතර දිග 
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බලති. දහස් ගණන් සක්ෙළෙල් එක මිදුලක් වමන් වී 
වබෝසත්නට වපවන්. වබෝසත්හු කිසි තුනක තමන්ට උසස් 
වකවනකුතබා තමන් හා සම වකවනකුදු වනා දැක වදවියන් 
විසින් අල්ලන වස්සත යටින් බිම පා තබමින් උතුරු දිග බලා 
සත් පියෙරක් ගමන් වකාට සත් ෙන පිවයහි සිට – 

“අග්ධගා හමස්මි ධලාකස්ස 
ධජට්ධඨා හමස්මි ධලාකස්ස 
ධසට්ධඨා හමස්මි ධලාකස්ස 
අයමන් ිමාජා ි, න ්ථීදානි පුනබ්භධවා’යි 

“මම වලාෙට අගර වෙමි, මම වලාෙට වනයෂ්ා වෙමි, 
මම වලාෙට වශාර්ෂ්ා වෙමි, වම් මාවග් අන්තිම නාතිය ය, මට 
නුෙත ඉපදීමක් නුතය’ යි  අභීත පරකාශානයක් කරන්නාහ. 

මහ වබෝධිසත්ත්ෙයන් මෙුකුස පිළිසිඳ ගුනීම ය, 
මෙුකුසින් බිහිවීම ය, පස්මරුන් පරදො වලාේතුරා බුදුබෙ 
ලුබිම ය, දම්සක් පුෙුත්වීම ය යන වම් සතර කරුවණහිදි ම 
අවන්ක පරාතිහාර්යයන් අවන්කාශා්චයයයයන් පහළ ෙන බෙ 
වබාවහෝ වබෞද්ධ ගරන්යයන්හි සඳහන් ෙන්වන් ය. 

වබෝසත් වකවනකුන් මෙුකුසින් බිහි ෙන කල්හි වද්ෙ 
බරහ්මයන්වග් ආවලෝකය යට කරන, චන්ද්රසූයයයාවලෝකයන් යට 
කරන, වලාෙ සුම තුන ම පුතිර යන, චන්ද්රසුයයයාවලෝකයන් 
වනා පුමිවණන තුන් ද ආවලෝකෙත් කරන මහත් 
ආවලෝකයක් පහළ වේ. කිසි කවලක එළියක් වනා ලබන 
වලෝවකෝත්තරික නරකය ද එවිට ආවලෝකෙත් ෙන්වන් ය. 
දසදහසක් සක්ෙළ වපාවළාෙ කම්පා ෙන්වන් ය. දසදහසක් 
සක්ෙළෙල දිෙයබරහ්මවයෝ වබෝසතුන් උපන් සක්ෙළට 
රැස්ෙන්නාහ. වකවනකුවග් ොදනය කීරිමක් නුති ෙ 
වබරෙලින් වීනාෙලින් මිහිරි හ  නුවගන්වන් ය. ගුටිමක් 
නුතිෙ ම මිනිසුන්වග් අබරණෙලින් හ  නුවගන්වන් ය. 
බන්ධනගත මිනිසුන්වග් සියලූ බන්ධන සිඳී යන්වන් ය. සියලූ 
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වරෝගවයෝ සුෙ වෙති. නාතයන්ධයන්ට වපවනන්වන් ය. 
බිහිරන්ට ඇවසන්නට ෙන්වන් ය. පිළුන්ට ගමන් කළ හුකි 
ෙන්වන් ය. උත්පත්තිවයන් මුළාෙ සිටින්වනෝ සිහිය ලබන්නාහ. 
විවද්ශායන්ට පුමිණ තුබු නුේ තමන් තමන්වග් තුන්ෙලට 
පුමිවණන්වන් ය. රත්න සියල්ල බබලන්නට ෙන්වන් චෙරිහු 
වමත් සිත් ලබන්නාහ. නරකයන්හි ගිනි නිවෙන්වන් ය. ගංගා 
ෙල නලය ගාලා වනා වගාස් නිශා්චල ෙන්වන් ය. සාගර නලය 
මිහිරි ෙන්වන් ය. ොතය නිශා්චලෙ සිට ගන්වන් ය. ආකාශා 
පර්ෙතෙෘක්ෂගත පක්ෂිහ ු බිමට බසින්නාහ. සඳ විවශා්ෂවයන් 
බබලන්වන් ය. හිර ද වසෞමය ෙන්වන් ය. වදවිවයෝ තමන් 
තමන්වග්  විමන්ෙල වෙවසමින් කරීඩා කරන්නාහ. දිෙයින් 
සතරටම ෙුවටන මහා ෙුස්සක් ඇති ෙන්වන් ය. මහනනයාට 
සාගින්න හා පිපාසාෙ ඇති වනා ෙන්වන් ය. වොරකෙුළු ඉවේ 
ම විෙෘත ෙන්වන් ය. මල් පල හටගන්නා ගස් ෙුල් මල් පල 
ෙලින් බර ෙන්වන් ය. සද දහසක් වකාඩි ෙුල් ෙලින් සුරසී 
සිටින්වන් ය. වමවස් අවන්ක පරාතිහායයයවයන් යුක්ත ෙන 
ආත්මභාෙයක් ඇති බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් සුගත නම් 
ෙන වස්ක. 

තෙද වදතිස් මහාපුරුෂ ලක්ෂණවයන් අසූ 
අනුෙයඤ්නන ලක්ෂණවයන් ෙයාමපරභාවෙන් වක්තුමාලාවෙන් 
යුක්ත ෙ අකලංක චන්ද්රමණ්ඩලයක් වස් සන්ධයා 
සූයයයමණ්ඩලයක් වස් පහන් ගසක් වස් මලින් ෙුසුණු ගසක් 
වස් වශාරෝභන ෙූ ස්ෙර්ණෙර්ණ වද්හය ඇති බුවින් ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සුගත නම් ෙන වස්ක. 

අවන්ක පරාතිහායයයවයන් යුක්ත ෙන සුන්දර ගමන් ඇති 
බුවින් ද තයාගතයන් ෙහන්වස් සුගත නම් ෙන්නාහ. 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් කිඹුල්ෙත් පුර ශාාකයයන්වග් 
සන්යාගාරයට ෙුඩම කළ ආකාරය ම යමනිකාධය් 
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මධයමණ්ණාසකවය් ශ ක්ෂසූ ර අටුවාධවහි වමවස් ෙර්ණනා 
කර තිවේ. 

1. එෙං සේබංග සම්පන්වනා - කම්පයන්වතා ෙසුන්ධරං 
අවහායන්වතා පාණානි - යාති වලාවක විනායවකා, 
 

2. දක්ඛිණං පාමං පාදං - උද්ධරන්වතා නරාසවභා 
ගච්ඡන්වතා සිරිසම්පන්වනා - වසාභවත ද්විපදුත්තවමා 
 

3. ගච්ඡවතා බුද්ධවසට්ාස්ස - වහට්ාා පාදතලං මුදු, 
සමං සම්ඵුසවත භූමිං - රනසා නූපලිම්පති. 
 

4. නිත්තං ාානං උන්නමති - ගච්ඡන්වත වලාකනායවක, 
උන්නතඤ්ච සමං වහාති - පාවී ච අවච්තනා. 
 

5. පාසාණා සක්ඛරා වචෙ - කාලා ඛාණු කණ්ාකා, 
සේවේ මග්ගා විෙජ්වනන්ති - ගච්ඡන්වත වලාකනායවක 
 

6. නාතිදූවර උද්ධරති - නාච්චාසන්වන ච නික්ඛිපං 
අඝට්ටයන්වතා නීයයාති - උවභා නාණු ච වගාප්ඵවක. 
 

7. නාති සිඝං පක්කමති - සම්පන්න චරවණා මුනි, 
න චාති සනිකං යාති - ගච්ඡමාවනා සමාහිවතා 
 

8. උද්ධං අවධා ච තිරියං ච - දිසං ච විදිසං තයා, 
න වපක්ඛමාවනා වසා යාති - යුගමත්තං ච වපක්ඛති 
 

9. නාගවික්කන්තචාවරා වසා - ගමවන වසාභවත ජිවනා, 
චාරුං ගච්ඡති වලාකග්වගා - හාසයන්වතා සවදෙවක 
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10. උසභරානාෙ වසාභන්වතා - චතුචාරීෙ වකසරී, 
වතාසයන්වතා බහූසත්වත - පුරවසට්ාමුපාගමී. 

ගාථාවරල රත්ේරුම - 

1. වමවස් සකලාංග පරිපූර්ණ ෙූ විනායකයන් ෙහන්වස් 
වපාවළාෙ කම්පා කරෙමින් සත්ත්ෙයන්ට හිංසාෙක් 
වනා වකවරමින් වලෝකවයහි ගමන් කරන වස්ක. 
 

2. දක්ෂිණා ශ්රී පාදය පළමුෙ ඔසෙමින් ෙඩනා ෙූ ශ්රී 
සම්පූර්ණ ෙූ ද්විපවදෝත්තම ෙූ නවරෝත්තමයන් ෙහන්වස් 
වහාබනා වස්ක. 
 

3. ගමන් කරන්නා ෙූ බුද්ධවශාරෂ්ායන් ෙන්වස්වග් මෘදු ෙු 
යටිපතුල සමෙ භූමිය ස්පර්ෂ කරන්වන් ය. එවහත් එහි 
රනස් වනා තුෙවරන්වන් ය. 
 

4. වලෝකනායකයන් ෙහන්වස් ගමන් කරන කල්හි 
අවච්තන ෙූ වපාවළාවෙහි මිටි තුන් උස් ෙන්වන් ය. 
උස් තුන් සම ෙන්වන් ය. 
 

5. වලෝකනායකයන් ෙහන්වස් ගමන් කරන කල්හි 
ගල්කුට මුටිකුට කුබිලිති හුල් කටු යන වම් සියල්ල 
මාර්ගවයන් ඉෙත් වෙයි. 
 

6. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉතා දුරින් තබනු පිණිස පිය 
වනා ඔසො ඉතා ළඟින් ද වනා තබන්නාහ. 
උන්ෙහන්වස් වදදණ හා වගාප්ඇට එකිවනක 
වනාගටමින් ගමන් කරන වස්ක. 
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7. චරණසම්පන්න ෙූ තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉතා 
වේගවයන් වනා යන වස්ක. වනා වසමින් ද වනා යන 
වස්ක. යන කල්හි සන්සුන් ෙන වස්ක. 
 

8. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් උඩ යට සරස ද 
දිශාානුදිශාාෙන් ද පමණ ඉක්මො වනා බලමින් සතර 
රියනක් පමණ තුන බලමින් ගමන් කරන වස්ක. 
 

9. ඇතුන්වග් ගමන බඳු ගමන් ඇත්තා ෙූ ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ගමන් කීරිවම්දී වහාබනාහ. වලෝකාගරයන් 
ෙහන්වස් වදවියන් සහිත වලෝකය සතුටු කරෙමින් 
මුනවින් ගමන් කරන වස්ක.සතුටු කරෙමින් මුනවින් 
ගමන් කරන වස්ක. 
 

10. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙෘෂභ රානයකු වමන් ද, සිෙු 
පයින් ගමන් කරන වක්ශාර සිංහවයකු වමන් ද, 
වබාවහෝ සත්ත්ෙයන් සතුටු කරෙමින් වශාර්ෂ්ා ෙූ පුරයට 
ෙුඩම කළ වස්ක. 

ත්ථාගත් පදය 

සුගත - තයාගත යන වදපය රෑපවයන් හා අර්යවයන් 
ද වබවහවින් සමානය. බුදුරදුන් තමන් ෙහන්වස් ගුන 
වබවහවින් ෙයෙහාර කර තිවබනු වපවනන්වන් තයාගත යන 
ෙචනය ය. එබුවින් වමතුන්හි තයාගත යන ෙචනය ද විස්තර 
කළ යුතුය. බුදුරදුන් විසින් ම ද තයාගත යන ෙචනවය් අර්ය 
විෙරණයක් දීඝනිකාවය් පාසාදික සූතරවයහි කර ඇත්වත්ය. 
අටුොෙල එහි අර්යවිෙරණය කර ඇත්වත් වමවස් ය. 
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අට්ඨහ ිකාරරණහි  ගවරා ත්ථාගරත්ා, 

1. තයා ආගවතාති තයාගවතා, 
2. තයා ගවතාති තයාගවතා, 
3. තයලක්ඛණං ආගවතාති තයාගවතා, 
4. තයධම්වම යයාෙවතා අභිසම්බුව ාති 

තයාගවතා, 
5. තය දස්සිතාය තයාගවතා, 
6. තයොදිතාය තයාගවතා, 
7. තයා කාරිතාය තයාගවතා, 
8. අභිභෙනට්වාන තයාගවතා,  

                       (සුමඬිගල විලාසිනී. 47) 

1. වපර බුදුෙරුන් ආ පරිදි ආ බුවින් බුදුන් 
ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති. අතීතවයහි වලාෙුතුරා බුදුබෙට 
පුමිණ ෙොළා ෙු සියලූ බුදුෙරවයෝ සකල සත්ත්ෙයන්ට ම 
යහපත සුලසීවම් අදහසින් සකල සත්ත්ෙයන්ට ම යහපත සිදු 
කිරිවම් උත්සාහවයන් ආොහු ය. විපස්සී බුදුන් ෙහන්වස් ද 
එවස් ආහ. සිඛී වෙස්සභූ කකුසන්ද වකෝණාගමන කස්සප යන 
බුදුෙරවයෝ ද එවස් ම ආහ. යම් බලාවපාවරාත්තුෙකින් ඒ 
අතීත බුදුෙරවයෝ ආොහු ද, ඒ බලාවපාවරාත්තුවෙන් ම අප 
බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ද ආහ. යම් වස් වපර බුදුෙරවයෝ ොන, 
ශාීල, චනෂ්කරමය, පරඥා, වීයයය, ක්ෂාන්ති, සතය, අධිෂ්ාාන, 
චමතරී, උවප්ක්ෂා යන දශාපාරමිතාෙන්, දශාඋපපාරමිතාෙන්, 
දශා පරමාර්යපාරමිතාෙන් සම්පූර්ණ වකාට අංග පරිතයාග, 
වන්තර පරිතයාග, ධන පරිතයාග, රානය පරිතයාග, පුතරොර 
පරිතයාග යන පඤ්චමහා පරිතයාගයන් වකාට ආොහු ද අප 
බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ද එවස් ආහ. යම් වස් අතීත බුදුෙරවයෝ 
සතර සතිපට්ාානයන්, සතර සමයක්පරධානයන්, සතර 
සෘද්ධිපාදයන්, පඤ්වච්න්ද්රයයන්, පඤ්චබලයන්, 
සප්තවබෝධයංගයන් ෙඩා ආයයය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ෙඩා 
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ආොහු ද, අප බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ද එවස්ම ආහ. එවස් ආ 
බුවින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති. 

2. වපර බුදුෙරයන් ෙහන්වස් ගිය පරිදි ගිය බුවින් 
බුදුරනාවණෝ තයාගත නම් වෙති. විපස්සී වබෝදිසත්ත්ෙවයෝ 
මෙුකුසින් බිහි ෙූ වකවණහි ම සමෙු පතුල් ෙලින් 
වපාවළාවෙහි සිටි සියලූ දිග් බලා වදවියන් විසින් චාමර 
වස්සත් ඔසො සිටියදී උතුරුදිග බලා සත්පියෙරක් ඉදිරියට 
ගමන් වකාට ‘අග්වගාහමස්මි වලාකස්ස’ යනාදීන් අභීත 
පරකාශානයක් කළහ. සිඛී වෙස්සභූ කකුසන්ද වකෝණාගමන 
කස්සප යන මහවබෝධිසත්හු ද එවස්ම කළහ. අප සිද්ධාර්ය 
වගෞතම වබෝධිසත්ෙවයෝ ද එවස් ගමන් කළහ. ඒ ගමන 
අවන්ක විවශා්ෂාදිගමනයන්ට වපර නිමිත්තක් ෙන ගමනකි. බිම 
පය තබන වසස්සන්වග් පතුල් සම්පූර්ණවයන් වපාවළාවෙහි 
සුපී එහි වනා පිහිටයි. වබෝසතුන්වග් පතුල් සෑම තුනම 
වපාවළාවෙහි සුපී සිටින වස් බිම පිහිටයි. වබෝසතුන් උපන් 
වකවණහි  ම සුම තුනම බිම සුවපන වස් වපාවළාවෙහි පා 
තබා සිටීම චතුරිඬිපාදයන් ලුබීවම් වපර නිමිත්තය. උතුරට 
ගමන් කිරීම සකල වලෝවකෝත්තර ධර්මයන් ලුබීවම් 
වපරනිමිත්තය. සත්පියෙරක් ගමන් කිරීම 
සප්තවබෝධයංගරත්නයන්වග් පරතිලාභයට වපර නිමිත්ත. 
රන්ඳඩු ඇති චාමර එසවීම සකල තීර්යකන් මුඩලීවම් 
වපරනිමිත්තය. ශා්වේතච්ඡතරය දැරීම අර්හත්ඵල විමුක්ති 
සංඛයාත ශා්වේතච්ඡතරය ලුබීවම් වපර නිමිත්තය. සකල 
දිශාාෙන් බුලීම අනාෙරණ සර්ෙඥාතාඥානය ලුබීවම් වපර 
නිමිත්තය. අභීත පරකාශානය කිරීම කිසිෙකුන් විසින් වපරළිය 
වනා වහන උත්තම ධර්මචකරය පුෙුත්වීවම් වපරනිමිත්තය. 
මහවබෝසතුන්වග් ඒ ගමන වනා ෙරදින වපරනිමිත්තක් ෙන 
ගමවනකි. ඒ ගමන නිමිත්වතන් සිදුෙන සියල්ල වනාෙරදො 
එවස්ම සිදුවෙයි. වනා ෙරදො ම සිදුෙන කරුණුෙලට 
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වපරනිමිති ෙන ගමනක්, උපන් වකවණහි ම ගිය බුවින් 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති. 

තෙද වපර බුදුෙරවයෝ ද අප වගෞතම බුදුරනාණන් 
ෙහන්වස් ද චනෂ්කරාමයවයන් කාමච්ඡන්දය පරහාණය වකාට 
ඉදිරියට ගියහ. අෙයාපාදවයන් ෙයාපාදය ද, 
ආවලෝකසංඥාවෙන් ථීනමිද්ධයන් ද, අවික්වෂ්පවයන් 
උද්ධච්චකුක්කුච්චයන් ද, ධර්මෙයෙස්යාවෙන් විචිකිච්ඡාෙ ද 
දුරුවකාට ඉදිරියට ගියහ. ඥානවයන් අවිදයාෙ පරොලනය වකාට 
ගියහ. පරීතිවයන් අරතිය දුරුවකාට ගියහ. පරයමධයානාදිවයන් 
නීෙරණාදිය දුරුවකාට ගියහ. වසෝොන් මාර්ගවයන් දෘෂ්ටිය හා 
තවද්කස්ය ක්වල්ශායන් ද, සකෘොගාමි මාර්ගවයන් ඖොරික 
ක්වල්ශායන් ද, අනාගාමී මාර්ගවයන් අනුසයිත ක්වල්ශායන් ද, 
අර්හන්මාර්ගවයන් සකල ක්වල්ශායන් ද පරහාණය වකාට 
පරමසුන්දර නිර්ොණයට ගියහ. එවස් ගිය බුවින් බුදුෙරු 
තයාගත නම් වෙති. 

3. තය යනු සතයයට නමකි. නාමරෑපවයන්වග් 
නියම ලක්ෂණන් සතය ලක්ෂණයන් දැන ගුනීම දුෂ්කර ය. 
එබුවින් සාමානය වලෝකයා ඒ නාමරෑපවයන් සත්ත්ෙ 
පුද්ගලාදි ෙශාවයන් වගන ඒො ගුන රැෙටී සිටිති. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ඒ නාමරෑප ධර්මයන්වග් තය ලක්ෂණය නියම 
ස්ොභාෙය ඇති සුටියට ම වනා ෙරඳො දැන සිටින වස්ක. 
නාමරෑප ධර්මයන්වග් තය ලක්ෂණය වහෙත් නියම ලක්ෂණය 
දැනීම තය ලක්ෂණයට ඥානවයන් පුමිණීමකි. තය ලක්ෂණයට 
ඥාණවයන් ඒමකි. එබුවින් ඥාණ ගමනින් තය ලක්ෂණයට 
ආවය් ය, පුමිණිවය් ය යන අර්යවයන් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 
තයාගත නම් වෙති.  

4. දුිඃඛසතයය, සමුදයසතයය, නිවරෝධසතයය, 
මාර්ගසතයය යන වම් ආයයයසතයවයා සතර වදන එවස්ම ඇති 
බුවින් තය ධර්ම නම් වෙති. කිසි කවලක අසතය වනාෙන 
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බුවින් අවිතය ධර්ම නම් වෙති. අන් අයුරකින් වනාෙන බුවින් 
අනනයය ධර්ම නම් වෙති. ඒකාන්තවයන් ඇති බුවින් තය 
නම් ෙු චතුරායයයසතය ධර්මය ඇති සුටිවයන් ම අෙවබෝධ කළ 
බුවින් බුදුරනාවණෝ තයාගත නම් වෙති. එහි ගත යනුවෙන් 
කියවෙන්වන් අෙවබෝධ කිරිමය යන අර්යය ය. තෙද අවිදයාෙ 
සංස්කාරයන්ට වහ්තුෙන බෙ ද එවස්ම ය. සංස්කාරයන් 
විඥානයට වහ්තුෙන බෙ ද එවස්ම ය. විඥාණය නාමරෑපයන්ට 
වහ්තුෙන බෙ ද එවස්ම ය. නාමරෑපයන් ෂඩායතනයන්ට 
වහ්තු ෙන බෙ ද එවස් ම ය. ෂඩායතනයන් ස්පර්ශායට වහ්තු 
ෙන බෙ එවස්ම ය. ස්පර්ශාය වේදනාෙට වහ්තු ෙන බෙ ද 
එවස්ම ය. වේදනාෙ තෘෂ්ණාෙට වහ්තු ෙන බෙ ද එවස්ම ය. 
තෘෂ්ණාෙ උපාොනයන්ට වහ්තු ෙන බෙ ද එවස්මය. 
උපාොනයන් භෙයට වහ්තු ෙන බෙද එවස්ම ය. භෙය නාතියට 
වහ්තු ෙන බෙද එවස්ම ය. නාතිය නරා මරණ වශාෝක පරිවද්ෙ 
දුිඃඛ වදෞර්මනසය උපායාශායන්ට වහ්තු ෙන බෙ ද, එවස්ම ය 
එවස් ම ෙන බුවින් තය නම් ෙු ඒ කරුණු  අෙවබෝධ කළ 
බුවින් ද  බුදුරනාවණෝ තයාගත නම් වෙති. 

5. සත්ත්ෙයන්වග් චක්ෂුරාදි ද්ොරයන්ට 
පුමිවණන්නා ෙු, ද්ොරයන්හි ගුවටන්නා ෙු, ද්ොරානුසාරවයන් 
සත්ත්ෙයන් දැනගන්නා ෙූ රෑප ශාේොදි ධර්මයන් මනුෂය වද්ෙ 
බරහ්මාදි සත්ත්ෙවයෝ ආත්මනීයාදි ෙශාවයන් ෙුරදි වලස දනිති, 
ගනිති. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙනාහි සත්ත්ෙයන් ෙශාවයන් ද, 
සංස්කාරයන් ෙශාවයන් ද අවන්කචකරොළයන්හි ඇති රෑප 
ශාේොදි සියල්ල ඇති සුටියට ම දක්නාහ. සකළ සත්ත්ෙයන් 
විසින් දක්නා ලද , අසන ලද, පුමිවණන ලද, වසායා ගන්නා 
ලද සියල්ල ඇති සුටියට ම දක්නා වස්ක. එබුවින් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති. 

6. සතයය, වනා ෙරදින වදය තය නම් වේ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වබෝධිමූලවය් අපරාජිත පයයයංකවයහි 
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ෙුඩ හිඳ පස් මරුන් පරදො වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණි තුන් 
පටන් අනුපාදිවශා්ෂ පරිනිර්ොණවයන් පිරිනිවීම දක්ො ඒ අතර 
කාලවය්දී යමක් පරකාශා කරන ලද නම් ඒ සියල්ල එවස් ම ෙන 
බුවින් වනා ෙරඳින බුවින් තය නම් වේ. වනා ෙරඳින වදයක් 
ම පරකාශා කරන බුවින් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් තයාගත නම් 
ෙන වස්ක. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් ථුලු නම් නනපදවයහි 
ෙුඩවෙවසන වස්ක්, ලිච්ඡවිපුතර සුනක්ඛ ්   නම් භික්ෂුෙ හා  
උ ් රකා නම් නියම්ගමට පි ූ පිණිස ෙුඩ ෙොළ වස්ක.  
එකල්හි එහි බලු ෙත පුරන වකෝරක්ඛත්තිය නම් තෙුවසක් 
ොසය වකවළ්ය. ඔහු ෙස්තර වනා හඳවන්ය. භානන වනා 
පිළිගන්වන් ය. බිම දැමු ආහාර සතර ගාතවයන් සිට කටින් ම 
සුනඛවයකු වස් අනුභෙ කරන්වන්ය. සුනඛවයකු වස් ෙකුටු වී 
බිම නිදන්වන්ය. බුදුරනුන් පසුපස ඇවිදිතත් රහතුන් වනා 
හඳුනන සුනක්ඛත්ත, ඒ තෙුසා දැක ‘ෙස්තර වලෝභය, වභෝනන 
වලෝභය, ආසන වලෝභය දුරුවකාට බිම දැමු වදය ෙළඳන වම් 
තෙුසා ඒකාන්තවයන් රහත් වකවනක, වමාහු ෙුනි අන් 
පුවිද්වදක් නුත. අවප් පුවිද්ද කුමක් ද? වමාහුවග් පුවිද්ද ම 
නියම පුවිද්ද වනාවේ දැ’යි සිතුවේ ය. සුනක්ඛත්ත මහණ, 
ස්ොභාෙවයන් ම ලාමක අදහස් ඇතියකු බෙ දන්නා 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘වම් තෙුසා දැක ඔහු කමුක් සිතුවේ  
දැ’යි බලා ෙොරන වස්ක්, ඔහු සිතූ සුටි දැක, ‘සුනක්ඛත්ත, 
නුඹත් ශාරමණශාාකයපුතරයකුයි කියා ගන්නො වනාවේ දැ’යි 
ෙොළහ. එකල්හි සුනක්ඛත්ත ‘ස්ොමීනි, කිනම් ෙරදක් නිසා මා 
හට එවස් කී වස්ක් දැ’යි විචාවළ් ය. ‘නුඹ අර බලුෙත පුරන 
වකෝරක්ඛත්තිය රහතන් ෙහන්වස් වකනකු යි සිතුවේ වනාවේ 
දැ’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 

 එකල්හි සුනක්ඛත්ත ‘ස්ොමිනි, නුඹ ෙහන්වස් 
අර්හත්ෙයට මසුරු ෙන වස්ක් දැ’යි කීය. එකල්හි තයාගතයන් 
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ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, ‘වමෝඝපුරුෂය, මම අර්හත්ෙයට මසුරු 
ෙන්වනම් වනා වෙමි. නුඹට රහත් වනා ෙන්වනකු ගුන 
රහත්ය යන දෘෂ්ටිය ඇති විය. එය හරුෙ, එය නුඹට 
දීර්ඝකාලයක් අනර්යය පිණිස වනාපෙතීො’ යි ෙොරා ‘නුඹ 
රහ න් වහන්ධස් ධකධනකුන් ධස් සි ූ ධකෝරක්ඛ ් ිය අදින් 
ස ්වන දින අජිේණ ධරෝගධයන් මැධරන්ධන්ය. ඔහු 
සියල්ලන්ට හීන කාලකඤ්ජිකා නම් අසුරධයෝනිධයහි 
උපදින්ධන් ය, ඔහධුග් සිරැර ඛීරණ ්ථම්භක නම් 
ධසාධහානයට ඇද දමන්නාහ,  නුඹ කුමති නම් එහි වගාස් 
වකාහි උපන්වනහි දැයි ඔහුවගන් අසන්න, ඔහ ු උපන් තුන 
කියනු ඇතු’යි ෙොළ වස්ක. 

ඉක්බිති සුනක්ඛත්ත, වකෝරක්ඛත්තිය වෙත වගාස් 
බුදුරනුන්වග් පරකාශානය ඔහුට කියා ‘ශාරමණ වගෞතමයන්වග් 
කීම වබාරුෙන්නට, ඔබ පමණ දැන අහර ගනිමින් පවරස්සම් 
ෙන්නය’ යි ඔහුට අෙොද වකාට සත්ෙන දෙස පුමිවණන 
තුරු දින ගනිමින් සිටිවය්ය. වකෝරක්ඛත්තිය ඔහුවග් බස් අසා 
බුදු ෙදන් වබාරු කරන්නට සිතා එදින පටන් නිරාහාරෙ ම 
සිටිවය්ය. 

 සත්ෙන දිනවය් වකෝරක්ඛත්තියවග් ොයකවයක් වෙනො 
අප නිෙසට පුමිවණන ශාරමණයන් ෙහන්වස් දින ගණනකින්ම 
වනා පුමිණියහ. උන්ෙහන්වස් බලනන්නට වයමි’යි සිතා 
ඌරුමස් පිසොවගන බත් ද සමඟ වගන වගාස් 
වකෝරක්ඛත්තිය ඉදිරිවය් බිම සුලූවය් ය. දින ගණනක් 
නිරාහාරෙ සිටි වකෝරක්ඛත්තියට ඒ ආහාරය වනාෙළො සිටිය 
වනාහුකි විය. ඔහු ‘ශාරමණ වගෞතමයන්වග් කීම හරි ගියත් 
වනාගියත් නිරාහාරෙ මුවරනොට ෙඩා මට අහරක් ෙළො 
මුරීම වහාඳය’ යි සිතා නුඟිට සතර ගාතවයන් සිට බඩපුරා 
ඒ ආහාරය අනුබෙ වකවළ් ය. දින ගණනක් නිරාහාරෙ සිට 
අනුභෙ කළ ඒ ආහාරය ඔහුට දිරො ගත හුකි වනා වීය. 
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 එදින රාතරිවයහි අජීර්ණවයන් ඔහු මුරී බුදුරනුන් ෙොළ 
පරිදි කාලකඤ්ජිකා නම් අසුරවයෝනිවයහි උපන්වන්ය. 
තීර්යකවයෝ වකෝරක්ඛත්තියවග් මරණය අසා රැස්ෙ දෙස් ගුන 
බලා ‘ශාරමණ වගෞතමයන්වග් එක් බසක් හරි ගිවය්ය. දැන් වම් 
මිනිය අන් තුනකට ඇද දමා ඔහුවග් ෙචනය වබාරු වකාට 
නිගරහ කරම්හ’ යි සිතා වකෝරක්ඛතියවග්  මිනිය ෙුලකින් බුඳ 
බලූකුණක් වමන් ඇඳවගන ගිවයෝය. ඔෙුනට ගිය ගිය තුන 
මිදුල්ම විය. දැමීමට සුදුසු තුනක් වනාලුබ ඉදිරියට ගියා ෙූ 
ඔෙුහු ඉවේම ඛීරණත්යම්භ නම් වසාවහාන් බිමට පුමිණිවයෝ 
ය. ඔෙුහු එය බුදුරදුන් ෙොළ වසාවහාන බෙ දැන අන් තුනකට 
වගන යනු පිණිස මිනිය අදින කල්හි බුඳි ෙුල් සිඳී ගිවය් ය. 
මිනිය එතුනින් වසලවිය වනාහුකි විය. ඔෙුහු ෙන්නාක් 
වේො’ යි මිනිය එහි දමා ගියහ. 

 ඉක්බිති සුනක්ඛත්ත භික්ෂුෙ ‘ශාරමණ වගෞතමයන් කී 
වද්ෙලින් වකාටසක් හරි ගිවය්ය. මළ එකතු නුඟිට අනිකකු 
හා කයා කිරීම නම් සිදු වනා ෙන්නකි. දැන් මම වගාස් ඔහුට 
කයා කරන්වනමි. ඔහු කයා කළ වහාත් වහාඳය, වනාකළ 
වහාත් ශාරමණ වගෞතමයන් හට මුසාොදවයන්, නිගරහ 
කරන්වනමි’ යි සිතා ඛිරණත්යම්භ වසාවහානට ගිවය් ය. එහි 
වගාස් වකෝරක්ඛත්තියවග්, සිරුරට වතෙරක් අතින් තට්ටු කර 
‘ඇෙුත්නි, වකෝරක්ඛත්තිය, ඔබ උපන් තුන දන්වනහි දැ’යි 
ඇසී ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග් 
ආනුභාෙවයන් අසුරයා වගන්ො වකෝරක්ඛත්තියවග් මළ 
සිරුරට පරවේශා කරො ඔහු කාලකඤ්ජිකා නම් ෙූ සියල්ලට 
හීන අසුර වයෝනිවයහි උපන් බෙ පරකාශා කර ෙූහ. බුදුරදුන්වග් 
ෙදන ඔෙුනට වබාවහෝ උත්සාහ වකාට ද ෙරදෙන්නට වබාරු 
කරන්නට වනා පිළිෙන් විය. 

 තයාගතන් ෙහන්වස් චෙශාාලිනගරාසන්නවය්  
මහෙනවය් කූටාගාර ශාාලාෙක ෙුඩ වෙවසන කල්හි 
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චෙශාාලිවයහි  පාථිකපුත්ත  නම් කීර්තිමත් අවේලක 
තෙුවසක් විය. ඔහු චෙශාාලි නගරවයහි පිරිස් මුද වමවස් 
කියයි, ‘ශාරමණ වගෞතම වතවම් ඥානොදිවයකි, මම ද ඥානාොදි 
වෙමි. ඥානොදි ෙූ මම ඥානොදි  වගෞතමයන් හා තරඟයට 
සෘද්ධීපරාතිහායයය කිරීමට සුදුසු වෙමි. පරාතිහායයය සඳහා ශාරමණ 
වගෞතමවයෝ මාර්ගවයන් අඩක් දුර එත්ො. මම ද මාර්ගවයන් 
අඩක් දුර එන්වනමි. ශාරමණ වගෞතමයන් එක් පරාතිහායයයක් කළ 
වහාත් මම වදකක් කරමි. ශාරමණ වගෞතමයන් පරාතිහායයය 
වදකක් කළවහාත් මම සතරක් කරමි. ඔෙුන් සතරක් කළ 
වහාත් මම අටක් කරමි. ශාරමණ වගෞතමයන් වකාවතක් 
පරාතිහායයය කළත් මම ඔෙුන් කරන පරාතිහායයය වමන් 
වදගුණයක් පරාතිහායයය දක්ෙමි.’ 

 ලිච්ඡවී පුතර සුනක්ඛත්ත පාථිකපුතරවග් කයාෙ අසා 
බුදුරදුන් වෙත වගාස් පාථිකපුතර කියන කරුණ උන්ෙහන්වස්ට 
සුල වකවළ්ය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක් 
‘සුනක්ඛත්තය, පාථිකපුතරයා හට ඒ කීම අස්කර වනා වගන, 
තමාත් බුදු වකවනක්ය යන සිත ඉෙත් වනාවකාට, තමාත් බුදු 
වකවනක යන දෘෂ්ටිය ඉෙත් වනා කර, මා ඉදිරියට වනා ආ 
හුකි ය. ඉදින් එන්නට උත්සාහ කළවහාත් ඔහුවග් හිස 
වබාටුවෙන් ගුලවී බිම ෙුවටන්නට ද පිළිෙන, සත්කඩකට 
පුපුරා යන්නට වහෝ පිළිෙනු’යි ෙොළ වස්ක. එකල්හි 
සුනක්ඛත්ත මහණ ‘ස්ොමීනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, නුඹ 
ෙහන්වස් පවරස්සම් ෙන්න. නුඹ ෙහන්වස් පරිස්සම් ෙන්නය’යි 
කීය. ‘නුඹ කුමක් නිසා මට එවස් කියන්වනහිදැ‘යි තයාගතන් 
ෙහන්වස් ෙොළහ. ‘ස්ොමීනි, පාථිකපුතර යම්කිසි කරමයකින් නුඹ 
ෙහන්වස් ඉදිරියට පුමිණීය වහාත් නුඹ ෙහන්වස්වග් කීම 
වබාරු ෙන්වන්ය’ යි සුනක්ඛත්ත කීය. එකල්හි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ‘සුනක්ඛත්තය, තයාගතයන් ෙහන්වස් හරි වනා යන 
කයා කියත්දැ’යි ෙොළහ. ‘ස්ොමීනි, පාථිකපුතර හට නුඹ 
ෙහන්වස් ඉදිරියට වනා ආ හුකි බෙ නුඹ ෙහන්වස් විසින් 
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නුෙණින් දක්නා ලද ද? නුත වහාත් වදවියන් විසින් වහෝ නුඹ 
ෙහන්වස්ට කින ලදදැ’යි සුනක්ඛත්ත ඇසීය’ ‘සුනක්ඛත්ත, මම 
ඒ බෙ දුටිමි, වදවිවයෝ ද එ මට කීහ’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළහ. ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස්  ‘සුනක්ඛත්ත මම 
චෙශාාලිවයහි පි ු පිණීස හුසිර දිො විහරණය පිණිස 
පාථිකපුතරවග් ආරාමයට වයමි. නුඹ කුමති නම් ඒ බෙ 
පාථිකපුතර හට දන්ෙන්නය’යි ෙොළහ. 

 පසු දින තයාගතන් ෙහන්වස් චෙශාාලිවයහි පි ු 
පිණිස හුසිර දිො විහරණය සඳහා පාථිකපුතරවග් ආරාමය 
බලා ෙුඩම කළ වස්ක. සුනක්ඛත්ත ෙත පිළිෙත කරමින් 
බුදුරදුන් සමීපවයහි හුසිවරන්වනකු ෙුෙ ද බුදුරදුන්ට සතුරු 
බුදුරදුන් පරදිනු දක්නට කුමති පුද්ගලවයකි. ඔහු චෙශාාලිට  
වගාස් ‘පින්ෙත්නි, භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පාථිකතපුතරවග් 
ආරාමයට ෙුඩම කළහ. අද උසස් පුවිද්දන් වදවදවනකු අතර 
පරාතිහායයය තරඟයක ් ෙන්වන් ය. එය බුලීමට සුම වදනාම 
පුමිවණත්ො’යි කියමින් ඇවිද්වද් ය. ඔහුවග් බස් අසා පරසිද්ධ 
අපරසිද්ධ ලිච්ඡවීහු ද බරාහ්මණ ගෘහපතහීු ද නානාලේධික 
ශාරමණවයෝ ද පරාථිකපුතරවග් ආරාමයට ගලා ආහ. පිරිස දහස් 
ගණනක් ෙූහ. තමාට පරාතිහායයයය පෑ වනාවහාන බෙ 
පාථිකපුතර දනී. ඔහ ු කළින් කීවය් බුදුරදුන් පරාතිහායයය 
තරඟයකට ඉදිරිපත් වනාවෙතිය යන අදහසිනි. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් දෙල් කාලවය් විසීම පිණිස ඔහුවග් ආරාමයට 
පුමිණ ඇති බෙත් පරාතිහායයය දක්නට මහ වසනඟක් එමින් 
සිටින බෙත් පරාථිකපුතරට සුල වි ඔහු බිය විය. කළ හුකි 
අනිකක් නුත්වතන් ඔහු තින්දුකඛාණූ නම් පරිිෙුජි අරමට 
පලා ගිවය්ය. 

 පරාතිහායයය දක්නට  රැස්ෙූ පිරිස පාථිකපුතර බිය වී 
තින්දුකඛාණු නම් පරිබරානකාරාමයට පලා ගිය බෙ අසා ඔහු 
කුඳො වගන එනු පිණිස පුරුෂයකු යුෙූහ. ඔහු  පාථිකපුතර 
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වෙත වගාස්  ‘ඇෙුන්නි පාථිකපුතර, ඔබ ශාරමණ වගෞතමයන් 
ෙහන්වස් හා පරාතිහායයය කිරීමට කුමති බෙ කීවයහි ය. ශාරමණ 
වගෞතමයන් මගින් අඩක් දුර ආෙ වහාත් ඔබත්  අඩක් මඟ 
වගාස් ශාරමණ වගෞතමයන් කරන පරාතිහායයය වමන් වදගුණයක් 
පරාතිහායය කරන බෙ නනයා මුද තුන තුන කීවයහි ය, දැන් 
ශාරමණ වගෞතමවයෝ මඟින් අඩක් ඉක්මො ඔබවග් අරමට ම 
පුමිණ සිටින්නාහ, පරාතිහායයය දකිනු රිසිවයන් වබාවහෝ නනයා 
ද එහි පුමිණ සිටිති. දැන් පරාතිහායයය දැක්වීමට කාලය පුමිණ 
ඇත. එහි යනු මුනෙ’යි කීය. පාථිකපුතර ‘එන්නම් ඇෙුන්ති, 
එන්නම් ඇවින්ති‘යි කියමින්, හුන් ගල් තලාවෙහි ම වනාසුලී 
හිඳී. ඔහු වනාඟිටින කල්හි ඒ පුරුෂයා ‘කිවමක් ද, පාථිකපුතර 
ඔබවග් උකුල් ඇට ගවල් ඇලූවණ් ද? ගල වහෝ ඔවේ  උකුල් 
ඇටෙල ඇලී ගිවය්ද? එන්නම් එන්නම්’යි කියමින් ඔබ වනා 
වසල්වෙන්වනහිය’ යි කීය. පාථිකපුතර නුෙත ද ‘එන්නම් 
ඇෙත්නි, එන්නම් ඇෙුත්නි’යි කියමින් එහි ම වනාසුලී හිඳී. 
පාථිකපුතර වනාගුටින කල්හි ඔහු පරාජිතෙ කරකියා ගත හුකි 
වදයක් නුතිෙ ගවලහි ඇලී ඉන්නා බෙ ඒ පුරුෂයාට ෙුටහි 
ආපසු අෙුත් පිරිසට කාරණය දැන්වීය. 

එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස්  පිරිස අමතා “ඇෙුත්නි, 
පාථිකපුතරහට තමා බුදු වකවනකු යන පරකාශානය ඉෙත් කර 
වනා වගන ඒ සිත ඒ දෘෂ්ටිය අත් වනා හුර මා ඉදිරියට වනා 
ආ හුකිය, ඉදින් එන්නට සිතුවය් නම් ඔහු වග් හිස ගිලිහි බිම 
වහෝ ෙුවටන්වන් ය. පුපුරා වහෝ යන්වන් ය’යි ෙොළ වස්ක. 

 එකල්හි ඒ පිරිවසහි උන් ලිච්ඡවි මහාමාතයවයක් 
නුගිට ‘පින්ෙත්නි, මා එනතුරු වමාවහාතක් නෙතින්න. පාථික 
පුතර වම් පිරිසට වගන එන්නට මම ද උත්සාහ කර බලමි’යි 
කියා ඔහු වෙත ගිවය්ය. ඔහු එහි වගාස් පාථික පුතරයා අමතා 
‘ඇෙුත්නි, ඔබ විසින් කළ තමා බුදු වකවනකු යන පරකාශානය 
ඉෙත් කර වනා වගන, තමා බුදු වකවනක යන සිත, තමා බුදු 
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වකවනක යන දෘෂ්ටිය වනා හුර ඔබට ශාරමණ වගෞතමයන් 
ඉදිරියට වනා පුමිණිය හුකිය. ඉදින් ඔබ පුමිවණන්නට 
සිතුවය් නම්, ඔබ වග් හිස ගුළවී වහෝ ෙුවටන්වන් ය, පුපුරා 
වහෝ යන්වන්ය’යි ශාරමණ වගෞතමවයෝ පිරිස් මුද පරකාශා කළහ. 
ඔබ ශාරමණ වගෞතමයන් වෙත යනු මුනවි. අන් 
පරාතිහායයයයකින් කම් නුත, යාවමන් ම ඔබට නය ලබා වදමි’යි 
කීය. පාථීකපුතර ‘එන්නම් ඇෙුත්නි, එන්නම් ඇෙුත්නි’යි 
කියමින් ගලටම ඇලී නිසල ෙ සිටී. ඔහු නුෙත ද පාථික පුතර 
හට එන වලස කීය. පාථික පුතර, එමි ය, එමි ය, කියමින් නිසල 
ෙ හිඳී. අමාතය වතවම් පාථික පුතර පරාජිත ෙ ඉන්නා බෙ 
වත්රුම් වගන වපරළා වගාස් ඒ බෙ දැන්වීය. 

 එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් පාථිකපුතරයා කඹෙලින් 
බුඳ ගෙයන් ලො  අද්දො ද තමන් ෙහන්වස් ඉදිරියට 
වනාවගන ආ හුකි බෙ ෙොළවස්ක. එ කල්හි නාලිය 
නමුත්වතක් පිරිසට කියා ඔහු කුඳො වගන එන පිණිස 
පාථික පුතරයා නුඟිටෙන්නට උත්සාහ වකවළ්ය. වනාවයක් 
වලසින් කරුණූ කියමින් අෙමන් කරමින් උත්සාහ කළ නුමුත් 
පාථිකපුතරයා නුගිටවිය හුකි වනාවීය. පාථිකපුතරයා නුගිටෙනු 
බුරි බෙ වත්රුම් ගත් නාලිය වපරළා අෙුත් ඒ බෙ පිරිසට කීය. 
ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් රැස් ෙූ මහා පිරිසට දහම් වදසා 
වබාවහෝ  වදනකුන් ක්වල්ශාබන්ධනවයන් මුදො සත්තලක් 
අහසට නුඟ තමන් ෙහන්වස්වග් ශාරිරවයන් ගිනිදැල් නික්මො 
දුම් නික්මො පරාතිහායයය දක්ො මහෙනවය් කූටාගාර ශාාලාෙට 
ෙුඩම කළ වස්ක. පාථික පුතරයා පිළිබඳෙ ෙොළ වදය අසතය 
කරන්නට වබාවහෝ වදනකුන්  උත්සාහ කළ ද වනා පිළිෙන් 
වීය. 

     (වම් කයා වදක පාථීකසුතරවයනි) 

7. වලෝකවය් වබාවහෝ වදනා එකක් කියමින් 
අනිකක් කරති. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙනාහි යම් ආකාරයකින් 
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කියන වස්ක් නම් ඒ ආකාරවයන් ම කරන වස්ක. එබුවින් 
උන් ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති. වලෝකවයහි වබාවහෝ වදනා 
එකක් කරමින් අනිකක් කියති. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් යම් 
ආකාරයකින් කරන වස්ක් නම්, ඒ ආකාරවයන් ම කියන 
වස්ක. එබුවින් උන් ෙහන්වස් තයාගත නම් වෙති.  

8. අගද යනු වබවහතට නවමකි. වනාෙරදින්නා ෙූ 
සතය ෙූ වබවහත ‘තය අගද’ නමි. වනා ෙරදින වබවහත් 
ඇත්වත් තයාගත ද නම් වේ. එයම දකාරයට තකාර කිරීවමන් 
තයාගත නම් වේ. දිෙයඖෂධවයන් සර්පයන් මඬින්නාක් වමන් 
ෙසඟයට ගන්නාක් වමන් ශාරමණබරාහ්මණයන් සහිත වද්ෙ 
බරහ්මයන් සහිත සකල වලෝකය අභිභෙනය කිරීමට, ෙශාවයහි 
පුෙුත්වීමට සමත් වනාෙරදින්නා ෙූ වබවහතක් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට ඇත්වත් ය. එබුවින් උන්ෙහන්වස් තයාගත නම් 
වෙති. ඒ වබවහත නම්, අනුපම වද්ශානා විලාසය, 
චතුරසංඛයකල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්වලහි රැස් කළ පාරමිතා 
කුශාලස්කන්ධය, ආයයයශාීලස්කන්ධය,      
ආයයයසමාධිස්කන්ධය, ආයයයපරඥාස්කන්ධය යන වම්ොය. 

තයාගතයන් ෙහනවස් තමන් ෙහන්වස් වෙත 
පුමිවණන, නුෙණ නමුති කඩුවෙන් පරොදයන් සිඳලීමට 
සමත් තියූණු නුෙණුති ක්ෂතරිය පණ්ඩිතයන් ද, බරාහ්මණ 
පණ්ඩිතයන් ද, ශාරමණ පණ්ඩිතයන් ද, වද්ශානා විලාස නමුති 
ඖෂධවයන් අභිභෙනය වකාට තමන් ෙහන්වස්වග්  ෙශායට 
ගනිති. වබෝවහෝ ක්ෂතරිය බරාහ්මණ ගෘහපති ශාරමණ පණ්ඩිතවයෝ 
තයාගතයන් ෙහන්වස් පරදෙන්නට සිතා විසඳීමට දුෂ්කර ෙූ 
වනාවයක් පරශා්නයක් වගාතා වගන උන් ෙහන්වස් වෙත 
පුමිණ උන් ෙන්වස්වග් වද්ශානය අසා වගාතා වගන ආ පරශා්න 
වනාවිචාරා  උන් ෙහන්වස්වග ශාරාෙක බෙට පුමිවණති’ 
තයාගතයන් ෙහන්වස් අපරමාණ චකරොළයන්හි වෙවසන 
මනුෂය වද්ෙබරහ්මාදි සකලසත්ත්ෙයන් ම පිවනන් ද ශාීලවයන්ද,  
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සමාධිවයන් ද, පරඥාවෙන් ද, විමුක්තිවයන් ද අභිභෙනය වකාට 
සිටින වස්ක’ එබුවින් උන් ෙහන්වස් වලෝකවයහි අතුලය 
වෙති, අපරවමයය වෙති, අනුත්තර වෙති, රනුන්ට රන වෙති, 
වදවියන්ට වදවි වෙති, බරාහ්මයන්ට අතිබරහ්ම වෙති. වමවස් 
කරුණු අටකින් බුදුන් ෙහන්වස් තයාගත නම් ෙන වස්ක. 

  



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

210 
Non-commertial Distribution  

 
 

 
 
 
5  

රලෝකවිදු ගුණය 

 
 වලෝකය ඉතා විශාාලය. එයින් අප දන්නා ඉතා සුළු 
වකාටසකි. වනාදන්නා හරිය ම ඉතා වබාවහෝ ය. වලෝකවයන් 
අප දන්නා හරිය දිය බිඳක් පමණ ය. වනාදන්නා හරිය 
මහසයුර පමණය යි කිෙද උපමාෙ හරි නුත. අප දන්නා හරිය 
එක් ෙුලිකුටයක් පමණය, වනාදන්නා හරිය වපාවළාවේ 
ෙුලිකුට පමණය යි කිෙ ද උපමාෙ ෙුරදි ය. අප දන්නා හරිය 
නියපිටට ගත් පස් ටිකක් තරම ය, වනා දන්නා හරිය 
වපාවළාවේ පස් පමණයයි කිෙ ද උපමාෙ හරි නුත. 
වලෝකවයන් අප දන්නා වනාදන්නා පරමාණ දැක්විමට 
උපමාෙකුදු නුත. භාගයෙත් අර්හත් සමයක් ‘සම්බුද්ධයන් 
ෙහන්වස් සකල වලෝකය සර්ොකාරවයන් දැන ෙඳළ වස්ක. 
එබුවින් උන්ෙහන්වස් වලෝකවිදු නම් ෙන වස්ක. 

 සියල්ල දත් බෙ කියුවෙන සම්මාසම්බුද්ධ යන 
පදවයන් වලෝකය දත් බෙ ද කියු වේ. වලෝකය සම්මාසම්බුද්ධ 
පදවයන් කියුවෙන සියල්ලට අයත් වදයකි. එවස් තිබියදී වම් 
නෙගුණපාායට වලෝකවිදු යනු ඇතුළත් කවළ් කුමකටද? යන 
පුනය වමහිදී මතුවෙයි. එවහත්  අටුො ටිකාෙල, පුරණි බණ 
වපාත් ෙල ඒ පරශා්න විසඳා තිවබනු වනා දක්නා ලදී. එය 
පිළිබඳ අප අදහස වමවස් ය. 
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 වලෝකවයහි වසස්සන් ඒ ඒ වද් දැන ගන්වන් උවගන 
ගන්වන් ගුරුන්වගනි. සම්මාසම්බුද්ධ යන පදවයන් වලෝකය 
දන්නා බෙ කියුවෙන නුමුත් එය අසන්නහුවය් සිතට ෙඩා මතු 
වී දැවනන්වන් තයාගතයන් ෙහනවස් දත් වදය වනාෙ 
උන්ෙහන්වස් ගුරුන් ඇසුරු වනා වකාට ස්ෙශාක්තිවයන් 
දත්බෙ හා නිෙුරදි වලස දත්බෙ ය. සෑම සත්ත්ෙවයක් ම 
වලෝකයට අයත් ය, වලෝකවයන් වකාටසක්ය. එවහත් 
සත්ත්ෙවයෝ වලෝකය ගුන හා තමන් ගුන වනා දනිති. තමන් 
ඇති ෙූවය් වකවස් ද? තමන්වග් අනාගතය වකවස් ද? මරණින් 
පසු තමන්ට ෙන්වන් කුමක් ද? යන වම් කරුණු දැනගුනීවම්  
ආශාාෙ වබාවහෝ වදකනුන්ට ඇත්වත් ය. එබුවින් වලෝකවිදු 
යන ගුණය ඇසූ කල්හි ඔෙුනට තයාගතයන් ෙහන්වස් ඇසුරු 
කිරීවම්  ආශාාෙ, උන් ෙහන්වස්වග් වද්ශානා ඇසීවම් ආශාාෙ 
ඇති වේ. එබුවින් වම් බුදුගුණ පාායට වලෝකවිදු යන පදය 
ඇතුළත් කරන ලදැ යි සිතමු. 

 වලෝකවිදු ගුණය විස්තර කළ යුත්වත් වලෝකය යනු 
කුමක් ද? වලෝකය සෑදී තිවබන්වන් කුමකින්ද? වලෝකය 
ඇතිෙූවය් වකවස් ද? වලෝකය වකාවතක් පරණ ද? වලෝකවය් 
විශාාලත්ෙය වකාපමණ ද? වලෝකවය් පරවභ්ද කෙරහූද? යන 
වම් පරශා්න විසඳීවමනි. ඉදිරියට වම් පරශා්න බුද්ධ වද්ශානය අනුෙ 
විසඳනු ලුවේ.  

ධලෝකය යි කියනුවය් සත්ත්ෙයන් ෙශාවයන් හා 
අසත්ත්ෙ ෙස්තු ෙශාවයන් ද, ධාතු ෙශාවයන් ද, ගුණ ෙශාවයන් 
ද, ඇත්තා ෙූ සියල්ලට ය. 

 වලෝකය සෑදී ඇත්වත් කුමකින් ද? යන බෙ ඉතා 
වකාටින් කියවතාත් ‘නාමරෑප වදකිනු’යි කිය යුතු ය. නාම 
නම් සත්ත්ෙයන් තුළ ඇති ෙන දැනීම් විදීම් කිපීම් ඇලීම් ආදිය 
ය. රෑප නම් මහා භූත සතර හා ඒො නිසා පෙත්නා ෙූ ෙර්ණ 
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ගන්ධාදිය ය. වලෝකවයහි හරය ෙශාවයන් ඇත්වත් පරමාර්ය 
ෙශාවයන් ඇත්වත් ඒ නාම රෑප වදකය. 

තෙත් කරමයකින් කියත වහාත් බුදුසමවයහි ස්කන්ධ 
යන නාමය ෙයාොහර කරන රෑප, වේදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, 
විඤ්ඤාණ යන වම්ොයින් වලෝකය සෑදි ඇතු යි කිය යුතු ය. 
වලෝකය විභාග කළා ම එහි ඇති වද්ෙල් සුටියට ලුවබන්වන් 
ඒ ස්කන්ධ පඤ්චකය ය. 

තෙත් කරමයකින් කියත වහාත්  ද්ොදසායතනයන්වගන් 
වලෝකය සෑදී ඇත යි කිය යුතු ය. ආයතන වොවළාස නම් 
චක්ඛායතනය, රෑපයාතනය, වසෝතායතනය, සද්ොයතනය, 
ඝාණායතනය, ගන්ධායතනය, ජිේහායතනය, රසායතනය, 
කායාතනය, වඵාට්ාේබායතනය, මනායතනය, ධම්මායතනය 
යන වමාහු ය. ආයතන ෙශාවයන් වලෝකය විභාග කළා ම එහි 
හරය ෙශාවයන් ලුවබන්වන් ආයතන වොවළාස ය. 

තෙත් කරමයකින් කියත වහාත් අටවළාස් ධාතුන්වගන් 
වලෝකය නිර්මිත වී  ඇතය යි  කිය යුතු ය. ධාතු අටවළාස 
නම් චක්ඛුධාතු, රෑපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාන ධාතු, වසෝතධාතු, 
සද්දධාතු, වසෝතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝාණධාතු, ගන්ධධාතු, 
ඝාණවිඤ්ඤාණධාතු, ජිේහාධාතු, රසධාතු, ජිේහාවිඤ්ඤාණධාතු, 
කායධාතු, වඵාට්ාේබධාතු, කායවිඤ්ඤධාතු, මවනෝධාතු, 
ධම්මධාතු, මවනාවිඤ්ඤාණධාතු යන වමාහුය. ධාතු කරමවයන් 
වලෝකය විභාග කළා ම එහි හරය ෙශාවයන් ලුවබන්වන් ධාතු 
අටවලාස ය. වමහිදී ස්කන්ධ ආයතන ධාතුන් විස්තර කළ යුතු 
ෙුෙද, ගරන්යය දීර්ඝ ෙන බුවින් වමහි විස්තර වනාකරනු 
ලුවේ. ඒො අභිධර්මය ගරන්යෙලින් දත යුතුය. අප විසින් 
සම්පාදි අභි ේම මාේගය, විදේ නා භාවනා කරමය, ච ුරායයය 
ස යය යන ගරන්යෙලින් ද ඒො පිළිබඳ දැනුමක් ලුබිය හුකිය. 
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වලෝකවය් ඇතිෙූවය් වකවස්ද? යනු ගුඹුරු පුනවයකි. 
වලෝකය ඇති වීම ගුන කල්පනා කළ ඇතුම්හු ඇඳ පුටු වම්ස 
රිය වගෙල් ආදිය වකනකු විසින් වනා සෑදුෙ වහාත් ඉවේ 
ඇති වනා ෙන්නාක් වමන් අවන්කපරකාර සත්ත්ෙයන්වගන් 
ෙෘක්ෂලතාදි ෙස්තූන්වගන් යුක්තෙන වම් වලෝකය වකනකු 
විසින් වනා සාදන ලද නම් වමවස් කරමානුකූලෙ ඇති විය 
වනා හුකි ය. වලෝකය වමවස් කරමානුකූලෙ ඇති වී 
පෙත්ෙන්වන් යම් කිසිෙකු විසින් වමය ඇති කරන ලද නිසාය 
යි සිතූහ. ෙඩුෙකු ඇඳක් - පුටුෙක් තනන්නාක් වමන් ද්රෙය 
එකතු වකාට කපා වකාටා ද වම් වලෝකය වනා තුනිය හුකිය. 
වමය තුනිය හුකි වීමට සිතීම් මාතරවයන් ඒ ඒ වදය නිර්මාණ 
වීවම් බලයක් ඇති පුද්ගලවයකු විය යුතුය යි ද සිතූහ. එ බඳු 
මහාබලයක් ඇතියකු වම් වලෝකවය් මිනිසුන් අතර දක්නට 
නුති බුවින් මුෙුම්කරු අහවසහි අන් වලාෙක වෙවසන 
පුද්ගලවයකු විය යුතුය යි සිතා ගත්හ. වදවියන් ෙහන්වස් ය, 
බරහ්මයා ය, ඊශා්ෙරයා ය කියා වනාවයක ් නම් ඔෙුහු 
මුෙුම්කරුට තබා ගත්හ. මුෙුම්කාරයකු ඇති නම් ඔහුත් 
වලෝකවය් වකාටසක් විය යුතු බෙ වහෝ ඔහුත් රෑපාදිය ම විය 
යුතු බෙ වහෝ මුවීමට වකවනකු සිටිය යුතු නම් මුෙුම් කරු 
මෙන්නටත් වකවනකු උෙමනා බෙ වහෝ ඔෙුහු කල්පනා වනා 
කළහ. ඔෙුහු තමන් විසින් ම සිතින් මො ගත් ඒ මුෙුම්කරුවග් 
පිහිවටන් දුකින් මිදීමටත් සුපයට පුමිණීමටත් සිතූහ. සියල්ල 
පිළිබඳෙ ම සම්වමෝහය දුරු කර ගත් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙනාහි වලෝකය වකනකු විසින් මුවිය හුකියක් වනා ෙන බෙ 
දත් වස්ක. වලෝකය පුද්ගලවයකු විසින් මුවිය යුත්තක් නම්, 
සත්ත්ෙ වලෝකයට අයත් ෙන මුෙුම්කරුට ඇති විය වනා හුකි 
බෙත් දැන ෙඳළ වස්ක. බීනවයන් ගසත් ගසින් බීනයක් 
ඇතිවීවමන් ගස් පරම්පරාෙ වනා සිඳී පෙත්නාක් වමන් පළමු 
පළමු පහළ ෙු සංස්කාරයන් නිසා පසු පසු සංස්කාරයන් පහළ 
වීවමන් සත්ත්ෙවලෝක සංස්කාරවලෝක අෙකාශා වලෝක යන 
වලෝකතරය පෙත්නා බෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් දැන ෙඳළ 
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වස්ක. මෙන්නකු නුති ෙ සංසාරවය් වනා සිඳී පුෙුත්ම සිදු 
ෙන සුටි තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් කරම කපීයකින් ෙඳරා 
ඇත්වත්ය. එක් භෙයක දී ඇති ෙන තණ්හාෙ නිසා මරණින් 
භෙය සිඳී වනාවගාස් නුෙත ද උපදී. උපන් පසු එහි ද නුෙත 
තණ්හාෙ ඇති වේ. ඒ නිසා මරණින් පසු නුෙත ද භෙයක්  
ලබයි. වමවස් සංසාරය වනා සිඳී පෙති. කර්ම කළ කල්හි 
ඒොවය් විපාකය ඇතිවීම් ෙශාවයන් නුෙත ද උපදී. උපන් පසු 
නුෙත ද කර්මය කරයි. වමවස් කර්මය නිසා විපාක ද විපාක 
නිසා කර්මය ද ඇතිවීවමන් සංසාරය වනා සිඳී පෙති. අවිදයාදි 
වහ්තු ධර්මයන් නිසාද සංස්කාරාදි ඵල ඇතිවීම නිසා ද 
සංසාරය වනා සිඳී පෙති. 

රලෝකරයේ මලු 

 යමක් ඇති නම් එහි මුලක් වහෙත් පටන් ගුනීමකුත් 
තිබිය යුතුය යන නයායවයහි පිහිටා ඇතුම්හු වලෝකවය් හා 
සත්ත්ෙයාවග් මුල වසායන්නට වගාස් වනාවයක් මියයා අදහස් 
ඇති කර ගත්හ. තයාගතයන් ෙහන්වස් වහ්තුෙ නිසා ඵලයත් 
ඒ ඵලය නිසා නුෙත වහ්තූන් ද ඇති වීවමන් සංසාරය වනා 
සිඳී පෙතිනො මිස හි මුලක් වනාලුබිය හුකි බෙ දැන ෙඳාළ 
වස්ක’. ‘අනමතග්වගායං භික්ඛවෙ, සංසාවරා පුේබා වකාටි න 
පඤ්ඤායති’ යනුවෙන් ‘මහවණනි, සංසාරය වනාදන්නා ලද 
අග ඇතියක, එහි වපර වකාන වනාවපවන් ය’යි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙඳාළහ. සංසාරවය් පටන් ගුනීම, මුල් වකාන වනා 
වපවන්ය‘යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙඳාවළ් ඇත්තා ෙූ 
සංසාරවය් මුල් වකාන උන්ෙහන්වස්ට වනාවපවන නිසා 
වනාෙ එහි පටන් ගුනීමක් නුති නිසාය. 

යමක් ඇති නම් එහි පටන් ගුනීමකුත් තිබිය යුතුය යන 
නයාය සියල්ලටම සාධාරණ වනා වේ. ආකාශාය ඇති බෙ 
සියල්වලෝ ම පිළිගනිති. එවහත් එහි පටන් ගුනීමක් නුත. 
පටන් ගුනීමක් ඇති ෙන්නට නම් ආකාශාය වනා තුබු කාලයක් 
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තිබිය යුතුය. එබදු කාලයක් වනාවිය හුකි ය. ආකාශාය දීර්ඝ 
කාලයක් හිස් ෙ තිබි පසු ෙ එය තුළ වලෝක ධාතු හා 
සත්ත්ෙයන් ඇතිවීමට වහ්තුෙක් නුත. වම් ආකාශාවය් මුලින් 
කිසිෙක් වනා තුබුණා නම් සුම කල්හි ම එය ඒ සුටිවයන් ම 
තිබිය යුතු ය. ආකාශාය තුළ වලෝක ධාතූන් ඇත්වත් 
සත්ත්ෙයන් ඇත්වත් ඒො ද ආකාශාය වස්ම ආකාශාය තුළ තුබු 
නිසා ය. යම් වස් අහවස් පටන් ගුනීමක් වනා ලුබිය හුකි ද 
එවමන් ආකාශාය තුළ පෙත්නා සත්ත්ෙ සංස්යාරයන් පිළිබඳ 
පටන් ගුනීමක් නුති බෙ කිය යුතු ය. පටන් ගුනීමක් නුති 
වලෝකය ඉතා පරණ ෙුෙ ද එහි සෑම කල්හි ම අලුත් බෙක් ද 
ඇත්වත් ය. උපන් සත්ත්ෙවයෝ මුරී නුෙත ඉපද අලුත් බෙක් ද 
ඇත්වත් ය. උපන් සත්ත්ෙවයෝ මුරි නුෙත ඉපද අලුත් වෙති. 
වලෝකවයහි ඇති අනික් සියල්ල ද නුසී නුසී නුෙත නුෙත 
අලුත් වද් පහළ වේ. මහවපාවළෝ ආදි වලෝකධාතූහු ද කලකට 
විනාශා වී වගාස් නුෙත අලුවතන් පහළ වෙති. අලුවතන් 
ඇතිෙන සියල්ල ම පුරාණ ෙස්තූන්වග් විකෘති වලස කිෙ ද 
ෙරද නුත, පරණ වද් නිසා පුරාණ ධාතූන් නිසා ඇතිෙන 
අලුත් වද්ය කිෙ ද ෙරද නුත. 

 වලෝකවය් වපෞරාණිකත්ෙය අනමතග්ගසංයුත්තවය් එන 
සූතර වද්ශානා අනුෙ කිෙ යුතුය. කල්පය ෙනාහි ෙර්ෂ 
ගණනාවෙන් පරමාණ කළ වනාවහන අතිදීර්ඝ කාලවයකි. 
දිනක් එක්තරා බරාහ්මණවයක් බුදුරදුන් වෙත පුමිණ ‘පින්ෙත් 
වගෞතමයන්   ෙහන්ස, දැනට ඉක්ම වගාස් ඇති කල්ප 
වකවතක් ෙන්නාහුදැ’යි  ඇසීය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
‘බරාහ්මණය, ඉක්ම ගිය කල්ප ඉතා වබාවහෝය, ඒො වමපමණ 
සියගණනක්ය කියා වහෝ වමපමණ දහස් ගනවණක 
ලක්ෂගණවනක කියා වහෝ පරමාණ කිරීමට නුපළුුෙනු’යි ෙඳාළ 
වස්ක. ‘උපමාෙකින් එය දැක්විය හුකිදැ’යි බරාහ්මණයා අසූ 
කල්හි ‘බරාහ්මණය, වම් ගංගානදිය පටන්ගන්නා තුන සිට 
මුහුදට ෙුවටන තුන දක්ො අතරතුර ඇති ෙුලිකුට ගණන 
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පරමාණ කළ වනා වහන්නාක් වමන් අතීත කල්ප ගණන 
පරමාණ වනා කළ හුකි බෙ ෙඳාරා, සංසාරය වනා දන්නා ලද 
අග ඇතියක් වහෙත් පටන් ගුනීමක් නුතියක් බෙ ෙඳාළ වස්ක.                                          

ගඅනමතග්ග සංයුක්ත) 

දිනක් එක්තරා භික්ෂුෙක් බුදුන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
‘ස්ොමීනි, කල්පය වකාවතක් දික් ෙන්වන් දැ’යි ඇසීය. ‘මහණ 
කල්පය ඉතා දිගය, එය වමපමණ ෙර්ෂ ගණනක්ය, වමපමණ 
ෙර්ෂ සිය ගණනක්ය, වමපමණ ෙර්ෂ දහස් ගණනක්ය, 
වමපමණ ෙර්ෂ සිය ගණනක්ය, වමපමන ෙර්ෂ දහස් 
ගණනක්ය, වමපමණ ෙර්ෂ ලක්ෂ ගණනක්ය කියා ගණනින් 
පරමාණ වනාකළ හුකිය’ යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙඳාළහ. 
‘ස්ොමීනි, උපමාෙක් දැක්විය හුකිදැ’යි භික්ෂුෙ කීය. එකල්හි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙඳාරන වස්ක් ‘මහණ, දිගු පුළුලින් 
වයාදුන බුගින් ඇති උසින් වයාදුනක් ඇති ඒකඝන මහ 
කළුගලක් සිය ෙසකට ෙරක් කසී සළුෙකින් පිස දැමුෙ වහාත් 
ඒ කළුගල කලකදී වගවී යන්වන් ය. එවහත් එපමණ කලකින් 
කල්පය වගවී වනායන්වන් ය’යි ෙඳාළහ. 

(අනමතග්ග සංයුක්ත) 

වලෝකවය් විශාාලත්ෙය වමවස් දත යුතුය. එක් 
වලෝකධාතුෙක වහෙත් සක්ෙළක භූමි එක් තිසක් ඇත්වත්ය. ඒ 
වමවස්ය:- නරකය, තිරිසන්වයෝනිය, වපර්තවිෂය, අසුරකාය 
කියා අපාය භූමි සතරකි. 

 මනුෂය භූමිය, චාතුර්මහාරාජික භූමිය, තාෙතිංස භූමිය, 
යාම භූමිය, තුෂිත භූමිය, නිර්මාණරති භුමිය, පරනිර්මිත 
ෙශාෙර්ති භූමිය කියා කාම සුගති භුමි සතක් ඇත්වත්ය. 

 බරහ්මපාරිසජ්නය, බරහ්මපුවරෝහිතය, මහාබරහ්මයයි 
පරයමධයාන භුමි තුවනකි. 
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පරිත්තාහ, අප්පමාණහ, ආභස්සරය යි ද්වීතිය ධයාන 
භූමි තුවනකි. 

පරිත්තසුභ, අප්පමානසුභ, සුභකිණ්ණය යි 
තෘතියධයාන භූමි තුවනකි. 

වේහප්ඵලය, අසඤ්ඤසත්තය, සුද්ධාොසය කියා 
චතුර්යධයාන භුමි සතක් ඇත්වත්ය. අවිහ-අතප්ප-සුදස්ස-
සුදස්සී-අකනිට්ා කියා සුද්ධාොස පවසකි. වම් භූමි වසාළස 
රෑපාෙචර භුමිහු ය. 

අකාසානඤ්චායතනය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනය, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය, වන්ෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය යි 
අරෑපාෙචර භූමි සතවරකි. වමවස් භූමි එක්තිසක් වේ. සඤ්ජීෙ 
කාලසූතරාදි ෙශාවයන් නරකය අටෙුදැරුම් වේ. එක් 
මහානරකයක් අෙට කුඩා නරක වසාවළාස බුගින් ද ඇත්වත් 
ය. 

  අංගු ් ර නිකාය තිකනිපාතවය් ද්වීතිය පණ්ණාසකවය්  
ආනන්දවග්ගධය්  දශාෙන සුතරවයහි දැක්වෙන වලෝකධාතු 
විභාගය අනුෙ වලෝකවය් විශාාලත්ෙය සුලකිය යුතුය. එක් 
හිරකින් එක් සඳකින් ආවලෝකෙත් කරන ඉහත කී එක්තිස් 
භුමියකින් යුක්ත ෙන තුන එක් වලෝකධාතුවෙකි. එබඳු 
වලෝකධාතු දහසක් සහ ශ්රී වලෝකධාතු නම් වේ. චූලනී 
වලෝකධාතු නමුදු වේ. චූලනිකා වලෝකධාතු දහස දහසින් ගුණ 
කළ කල්හි දශාලක්ෂයක් වෙයි. ඒ වලෝක දශාලක්ෂය ද්විසහශ්රී  
වලෝක ධාතුෙ නමුදු වේ. මධයම වලෝක ධාතු නමුදු වේ. දශා 
ලක්ෂයක් ෙන මධයම වලෝක ධාතුෙ නුෙත දහසින් ගුණ කළ 
කල්හි වකෝටි ලක්ෂයක් වෙයි. ඒ වකෝටි ලක්ෂයක් සක්ෙල 
තරිසහශ්රී වලෝක ධාතුෙ නම් වෙයි. මහාසහශ්රී වලෝකධාතුෙය 
නමුදු වෙයි. වම් සක්ෙළ හා වමයට සමීපෙ පිහිටි සක්ෙළ 
නෙසිය අනූනෙය සහශ්රී වලෝකධාතුෙය. එය ශාරාෙකයනට ද 
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විෂය ය. සෘඬිමත් ශාරාෙකයන්ට ඒ සක්ෙළ දහසට ඇවසන වස් 
කයා කළ හුකිය. ඒ සක්ෙල දහවසහි ආවලෝක අන්ධකාර 
පුතිර විය හුකිය. වම් සක්ෙල හා අෙට පිහිටි  දශාලක්ෂයක් 
සක්ෙල ද්විසහශ්රී මධයම වලෝකධාතුෙය. එය බුදුෙරුන්වග් 
නාතික්වෂ්තරයයි ද, මහවබෝසතුන්වග් මෙුකුස පිළිසිඳීම, එයින් 
බිහි වීම, මහාභිනිෂ්කරමණය, බුදුවීම, දම්සක් පුෙුත්වීම, 
ආයුසංස්කාරය හුරීම, පරිනිර්ොණය යන අෙස්යාෙන්හි ඒ 
මධයමවලෝක ධාතුෙ කම්පිත ෙන බෙද  අංගු ් ර අටුවාධවහි  
දක්ො තිවේ. අන් වබාවහෝ තුන්ෙල දැක්වෙන්වන් 
මහවබෝසතුන්වග් පිළිසිඳ ගුනීම් ආදිවයහි සක්ෙල දසදහසක් 
කම්පාවෙන බෙය. වම් සක්ෙළත් සමඟ වකෝටිලක්ෂයක් 
සක්ෙළ තරිසහශ්රී මහාසහශ්රී වලෝකධාතුෙ තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ආඥාක්වෂ්තරය ය. එහි ආටානාටිය පරිත්ත, ඉසිගිලි 
පරිත්ත, ධනග්ග පරිත්ත, වබාජ්ඣංග පරිත්ත, ඛන්ධ පරිත්ත, 
වමෝර පරිත්ත, වමත්තරිත්ත, රතන පරිත්ත යන වම්ොවය් 
බලය පිහිටන බෙ කියා තිවේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් ආඥා 
බලය ඒ සක්ෙල වකෝටි ලක්ෂවයහි පෙත්නා බුවින් තරිසහශ්රී 
වලෝකධාතුෙ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ආඥා ක්වෂ්තරය වේ. 
තරිසහශ්රී වලෝකධාතුවෙන් ඔබ ඇති සක්ෙල සියල්ල 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් විෂය ක්වෂ්තරයය. එහි පරමාණයක් 
නුත්වත් ය. එය අනන්ත ය. ඒ සක්ෙල සියල්ලටම 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ආවලෝක අන්ධකාරයන් පුතිරවිය 
හුකි ය. සුමතුනම වෙවසන සත්ත්ෙයනට ඇවසන වස් කයා 
කළ හුකි ය. චකරාොළයන්වග් වබාවහෝ බෙ දැක්වීමට 
අටුොවෙහි දක්ො ඇති උපමාෙක් වමවස් ය. ‘වකෝටි ලක්ෂයක් 
සක්ෙළෙල බරහ්මවලෝකය දක්ො පිරවීමට තරම් අබ ඇට වගන 
යම් කිසිෙකු හමුෙන හමුෙන සක්ෙළට එක අබ ඇටය බුගින් 
වහළමින් එක් දිශාාෙක් බලා ගමන් කළ වහාත් අබ ඇට රාශාිය 
ඉෙර වෙනො මිස ඒ දිශාාවේ සක්ෙලෙල් අෙසන් වනාවේය 
යනු ඒ උපමාෙ ය. වමවස් අතිමහත් ෙූ අනන්ත ෙූ වලෝකය 
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දැන ෙඳාළ බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවිදු නම් ෙන 
වස්ක. 

සත්ත්ෙවලෝකය, සංස්කාරවලෝකය, අෙකාශා වලෝකයයි ද 
වලෝකය වතෙුදැරුම් වේ. සත්ත්ෙ සමූහය සත්ත්ෙවලෝක නම් 
වේ. සත්ත්ෙයන්වගන් අනය ෙූ වපාවළාෙ-කඳු-ගස්-ෙුල් ආදිය 
අෙකාශා වලෝක නමි. ඒ වලෝක වදකට අයත් රෑප වේදනාදි 
සංස්කාරවයෝ සංස්කාර වලෝක නම් වෙති. 

රෑපාදීන්හි ඇලී සිටින්වනෝ ය යන අර්යවයන් තෘෂ්ණාෙ 
සහිත  ස්කන්ධවයෝ සත්ත්ෙ නම් වෙති. ‘ධලෝකීය ි එ ්ථ 
කුසලාකුසලං  බ්බිපාධකාචා ි ධලාධකා’ යි දැක්වෙන පරිදි 
කූශාලාකුශාලයන් හා විපාක ඔෙුන් වකවරහි දැකිය හුකි බුවින් 
සත්ත්ෙ සමූහය වලෝක නම් වේ. සත්ත්ෙයන් හා සංස්කාරයන් 
එහි දැකිය හුකිය යන අර්යවයන්  වපාවළාෙ-කඳු-ගස්-ගල් 
ආදිය වලෝක නම් වේ. ‘ලූජ්ජ ි පලූජ්ජ ී ි ධලාධකා’  යි 
දැක්වෙන පරිදි සම්පූර්ණවයන් විනාශා වීම, වකාටස් ෙශාවයන් 
විනාශා වී පලූදු වීම ඇති බුවින් සංස්කාර සමූහය වලෝක නම් 
වේ. වම් තුන් ආකාර වලෝකය දැන ෙඳාළ බුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ‘වලෝකවිදු’ නම් ෙන වස්ක. 

‘සන්ති භික්ඛවෙ, සත්තා නානත්තකායා 
නානත්තසඤ්ඤිවනා’ යනාදීන් අංගුත්තර නිකාය සප්තක 
නිපාතවයහි විඥානස්ථිතීන්වග් ෙශාවයන් සත්ත්ෙවලෝකය සත් 
අයුරකින් වබො ෙොරා තිවේ. විඥානස්ථිති යනු පරතිසන්ධි 
විඥානය ඇතිෙන ස්යානවයෝ ය. පරතිසන්ධි විඥානය ඇති 
ෙන්වන් සත්ත්ෙයන් වකවරහි ය. එබුවින් සත්ත්ෙවයෝ ම 
විඥානස්ථීතීහු නම් වෙති. 

 නානත්ෙකාය නානත්ෙසඤ්ඤීහු ය, නානත්ෙකාය 
ඒකත්ෙසඤ්ඤීහූය, ඒකත්ෙකාය නානත්ෙසඤ්ඤීහුය, 
එකත්ෙකාය එකත්ෙ සඤ්ඤීහුය, අකාසානඤ්චායතනූපගවයෝ 
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ය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගවයෝ ය, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපවයෝග ය කියා විඥානස්ථිතීන්වග් 
ෙශාවයන් සත්ත්ෙවයෝ සත් වකාටසක් වෙති. 

කවයහි හා පරතිසන්දි සංඥාවෙහි වෙනස්විම් ඇති 
සත්ත්ෙවයෝ නානත්ෙකාය නානනත්ෙසංඤී සත්ත්ෙවයෝය. 
මනුෂයවයෝ ය, චාතුර්මහාරාජිකාදි දිෙයවලෝක සවයහි වදවිවයෝ 
ය, ඇතුම් විනිපාතිකවයෝ ය යන වමාෙුහු නානාත්ෙකාය 
නානාත්ෙසංඤීහු ය. 

 අනන්ත චකරොළයන්හි වෙවසන සියලූම මනුෂයවයෝ 
ෙර්ණ සංස්යානාදිවයන් එකිවනකට වෙනස් වෙති. ඔෙුන් අතර 
සර්ොකාරවයන් සමාන වදවදවනක් නුතහ. නිෙුන් දරුවෙෝ ද 
ඔෙුවනාෙුන් වබවහවින් සමාන ෙතුදු සර්ොකාරවයන් සම 
වනා වෙති. ඔෙුන්වගන් ඇතවමක් අවහ්තුක පරතිසන්ධි 
ඇත්වතෝ ය, ඇතවමක් ද්විවහ්තුක පරතිසන්ධි ඇත්වතෝ ය, 
ඇතවමක් තරිවහ්තුක පරතිසන්ධි ඇත්වතෝය, එබුවින්  පරතිසන්ධි 
සංඥාවෙන් ද ඔෙුහූ එකිවනකා වෙනස් ෙූවෙෝය. එබුවින්  
සියලුම මනුෂයවයෝ නානත්ෙකාය නානත්ෙසංඤීහූ වෙති, 
කාමාෙචර දිෙයවලෝක සවයහි වදවිවයෝ ද වනාවයක් පුහු 
ඇත්වතෝ ය. වනාවයක් සටහන් වනාවයක් පරමාණ ඇත්වතෝ ය. 
ඔෙුන්වගන් ඇතවමක් ද්විවහ්තුක පරතිසන්ධි ඇත්වතෝ ය, 
ඇතවමක් තරිවභ්තුක පරතිසන්ධි ඇත්වතෝ ය. එබුවින් ඔෙුහු 
නානත්ෙකාය නාෙත්ෙසංඤීහූ ය. 

 විනිපාතිකවයෝ නම්, වපර්තයන්ට ද අයත් වනාෙන, 
වදවියන්ට වස් යස ඉසුරු නුති, සෑවහන තරමට ආහාරපාන 
වනා ලබන, ඇඳුම් පුළඳුම් වනා ලබන, චාතුර්මහාරාජිත 
දිෙයවලෝකයට අයත් ෙන වම් මිනිස්වලාෙ ම හුසිවරන දුප්පත් 
සත්ත්ෙ වකාට්ාාසවයකි. ඔෙුහු නානාෙර්ණ ඇත්වතෝය. 
වනාවයක් සටහන් ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු කෘෂවයෝ ය. 
ඇතුම්හු ස්යුලවයෝ ය. ඇතුම්හු කුඩා සිරුරු ඇත්වතෝ ය. 
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ඇතුම්හු මහත් සිරුරු ඇත්වතෝය. පරතිසන්ධි සංඥා ෙශාවයන් 
ඔෙුන්වගන් ඇතවමක් අවහ්තුකවයෝ ය. ඇතවමක් 
ද්විවහ්තුකවයෝ ය. ඇතවමක් තරිවහ්තුකවයෝ ය. එබුවින් ඔෙුහු 
ද නානත්ත්ෙකාය නානත්ෙසංඤීහූ ය, විනිපාතිකයන් දුිඃඛිත 
සත්ත්ෙ වකාට්ාාසයක් ෙුෙ ද ඔෙුන් අතර සිටි ඇතුම් 
තරිවහ්තුක පරතිසංධිකවයෝ මඟ පල ද ලබති. උ ් රමා ා  නම් 
විනිපාතිකාෙ අනුරුදු වතරුන් ෙහන්වස්වග් 
ධර්මසජ්ඣායනාෙක් අසා වසෝොන් ෙූ බෙද,  පුනබ්බසුමා ා  
නම් විනිපාතිකාෙ හා ඇවග් පුතරයා ද බුදුරදුන්වග් දහම් 
වදසුමකට කන් දි වසෝොන් ෙූ බෙ ද  යක්ඛසංයු ් ධය්  
දක්ො තිවේ. 

 ඔෙුවනාෙුන්ට වෙනස් කය ඇති ෙ එක ම පරතිසන්ධි 
සංඥාෙක් ඇත්වතෝ නානත්ෙකාය එකත්ෙසංඤීහු ය. 
බරහ්මපාරිසජ්න, බරහ්මපුවරෝහිත, මහා බරහ්ම යන පරයම ධයාන 
රෑපාෙචර භූමි තුවනහි බරහ්මයන් හා සතර අපායට අයත් 
සත්ත්ෙවයෝ ඔෙුවනාෙුන්ට වෙනස් කය ඇති එකම පරතිසන්ධි 
සංඥාෙක් ඇති සත්ත්ෙවයෝ ය. බරහ්මපාරිසනයොසීන්වග් කයට 
මහත් කයක් හා ආවලෝකයක් බරහ්මපුවරෝහිත භූමි ොසින්ට 
ඇත්වත්ය. ඔෙුන්වග් කයට ද මහත් කයක් හා මහත් 
ආවලෝකයක් මහා බරහම් භූමිවයහි බරහ්මයන්ට ඇත්වත්ය. 
ශාරිරෙලින් ඔෙුවනාෙුන්ට වෙනස් ෙූ ඒ භූමිතරවයහි බරහ්මයන් 
සුම වදනම පිළිසිඳ ගන්වන් පරයමධයාන විපාක සංඥාෙ 
නමුති එකම සංඥාවෙනි. එබුවින් ඔෙුහු නානත්තකාය 
ඒකත්තසඤ්ඤීහු ය. සතර අපාවයන් නරකවයහි ඇතුම් 
සත්ත්ෙයන්වග් ශාරීරිය ගේ පමණ වේ. ඇතුවමකුවග් ශාරීරය 
අඩ වයාදුන, වයාදුන පමණ වේ. වද්ෙදත්තවග් කය සිය 
වයාදුනකි. තිරිසනුවගන් ද ඇතුම්හු කුඩා ශාරීර ඇත්වතෝ ය. 
ඇතුම්හු මහත් ශාරීර ඇත්වතෝ ය. ෙර්ණ ෙශාවයන් අවන්ක 
ෙර්ණ ඇත්වතෝ ය. අවන්ක සටහන් ඇත්වතෝ ය. වපර්තවයෝ ද 
එවස්ම ය. ඇතුම් වපර්තවයෝ සුටරියන් පමණ කය ඇත්වතෝ 
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ය. ඇතුම්හු අසුරියන් පමණ කය ඇත්වතෝ ය’ දී පිට්ඨික  
නම් සුට වයාදුනක් කය ඇති වපර්තයන් ද ඇති බෙ කියා 
තිවේ. ශාරීරවයන් නානාපරකාර ෙන ඔෙුන් සුම වදනම පිළිසිඳ 
ගන්වන් අකුශාලවිපාකාවහ්තුක සංඥාෙ නමුති එකම 
සංඥාෙකිනි. එබුවින් ඔෙුහු නානත්තකාය ඒකත්තසඤ්ඤීහු 
වෙති. 

 පරිත්තාභ, අප්පමාණාභ, ආභස්සර යන ද්වීතීයධයාන 
භූමි තුවනහි බරහ්මවයෝ ශාරිරවයන්  සමාන වෙති. ඔෙුන්වගන් 
ඇතුවමකු පිළිසිඳ ගන්වන් ද්විතීයධයාන රෑපාෙචර විපාක 
සංඥාවෙනි. ඇතුවමකු පිළිසිඳ ගන්වන් රෑපාෙචර විපාක 
තෘතියධයාන සංඥාවෙනි. එබුවින් ඔෙුහු ඒකත්තකාය 
නානත්තසඤ්ඤීහු ය. 

 පරිත්තසුභ, අප්පමාණ සුභ, සුභකිණ්ණ යන භූමි 
තුවනහි බරහ්මවයෝ සමාන ශාරීර ඇත්වතෝය. සෑම වදනම 
රෑපාෙචර චතූර්යධයාන විපාක සංඥාෙ ෙූ එකම සංඥාෙකින් 
පිළිසිඳ ගන්වනෝය. එබුවින්  ඔෙුහු ඒකත්තකාය 
ඒකත්තසඤ්ඤීහූය. වේහප්ඵල භූමිවයහි බරහ්මවයෝ ද සමාන 
ශාරීර ඇත්වතෝය. පඤ්චමධයාන විපාක සංඥාෙ ෙූ එකම 
සංඥාෙකින්  පිළිසිඳ ගන්වනෝය. එබුවින් ඔෙුහු ද ඒකත්තකාය 
ඒකත්තසඤ්ඤීහූය. අසංඥ භූමිවයහි පරතිසන්ධිවිඥානයක් 
වනාලුවබන බුවින් එහි සත්ත්ෙවයෝ වම් විඥානස්ථිති 
විභාගයට වනාගන්නා ලදහ. අබුද්වධෝත්පාද කාලෙල 
තීර්යායතනයන්හි පුවිදිෙ ොවයෝකසිණ භාෙනාවෙන් 
චතූර්යධයානය උපදො එයින් නුගිට සිත පිළිකුල් කළ යුතුය. 
සිත නුති බෙම යහපති, ෙධබන්ධනාදි අවන්ක දුක් නුතය’යි 
සලකන වයෝගීහු’ ධී චිත්තං ධී චිත්තං යි චිත්ත විරාග 
භාෙනාෙ වකාට සිතක් නුති බෙට කුමති ෙ කාලකරියා වකාට 
අසංඥ භෙවයහි  රෑපය පමණක් ඇතිෙ  ඉපද කල්ප 
පන්සියයක් එහි අචිත්තක ශාරීරවයන් නිශා්චල ෙ ජීෙත් වෙති. 
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අවිහ, අතප්ප, සුදස්ස, සුදස්සී, අකනිට්ා යන ශාුද්ධාොසභූමිහු 
අනාගාමී, අරහත් ආර්යයන්වග් ොසස්යානවයෝ ය. අනාගාමින් 
හා රහත්හු වලෝකවයහි සුම කල්හි නුතහ. ඒොවය් වෙවසන 
අනාගාමී, රහතුන් පිරිනිවී ගිය පසු වලෝකවයහි බුදු වකනකුන් 
පහළ වනාෙුෙ වහාත් ඒ භූමි සිස් ෙන්වන්ය. සෑම කල්හිම ඒ 
භූමින්හි සත්ත්ෙයන් නුති බුවින් ඒො වම් විඥානස්ථිති 
විභාගයට වනාගත යුතුයයි ද කියති. පරිත්තසුභ, 
අප්පමාණසුභ, සුභකිණ්න, වේහප්ඵල, අවිහ, අතප්ප, සුදස්ස, 
සුදස්සී, අකනිට්ා යන නෙ භූමිවයහිම බරහ්මවයෝ ඒකත්ෙකාය 
එකත්ෙසංඤී සත්ත්ෙයන් ෙශාවයන් ගත යුත්තාහ යි ද කියති. 
වන්ෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන යන අරෑප භූමිවයහි, 
සත්ත්ෙයනට ඇතය යි ද වනා කිය හුකි, නුතය යි ද වනා 
කිය හුකි ඉතා සියුම් සංඥාෙක් මිස පරකට සංඥාෙක් නුති 
බුවින් ඒ අරෑපී සත්ත්ෙවයෝ ද විඥානස්ථිති විභාගයට වනා 
ගන්නා ලදහ. වම වස් සත්ත්ෙවලෝක විභාගය දත් බුවින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවිදු නම් ෙන්නාහ. 

 කාමභෙය - රෑපභෙය - අරෑපභෙය - සංඥාභෙය - 
අසංඥාභෙය - වන්ොසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභෙය - 
ඒකවෙෝකාරභෙය - චතුවෙෝකාරභෙය - පඤ්චවෙෝකාරභෙය 
යන නෙ ෙුදැරුම් භෙන්වග් ෙශාවයන් වලෝකය දැන ෙඳාළ 
වහයින් ද, ලාභය - අලාභය - යශාය - අයශාය - නින්ොය - 
පසංසාය - සුඛය - දුිඃඛය යන අෂ්ටාවලෝක ධර්මය අනුෙ 
වලෝකය පරිෙර්තනය වීම දැන ෙඳාළ වහයින් ද , සත්ත්ෙයන්වග් 
ආශාය - අනුශාය - චරිත - අධිමුක්ති දන්නා වහයින් ද , 
අල්පරනස්ක - මහාරනස්ක - තීක්ෂවණ්න්ද්රීය - මෘද්වින්ද්රීය - 
ස්ොකාර - ද්ොකාර - සුවිඥාපය - දුර්විඥාපය, භෙයාභෙය 
ෙශාවයන් සත්ත්ෙ වලෝක විභාග දන්නා වහයින් ද, ස්ොභාෙ 
සමුදය නිවරෝධ නිවරෝධූපාය ෙශාවයන් වලෝකය දැන ෙඳාළ 
වහයින් ද, තයාගතයන් ද ෙහන්වස් වලෝකවිදු නම් ෙන වස්ක. 
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6  

අනුත්ේත්ර පුරිසදම්මසාරථී ගුණය 

 
දමනය කළ යුතු පුද්ගලයන් ඉතාම ශාීලාචාර ෙන පරිදි, 

ඉතා ගුණෙත් ෙන පරිදි, ඉතා ශාාන්ත ෙන පරිදි, නුෙත 
වෙනස් වී වරෞද්ර වනාෙන පරිදි දමනය කිරිමට සමත් ෙන 
බුවින් ද රනුන් විසින් වහෝ ශාකරාදි වදවියන් විසින් වහෝ 
බරාහ්මණයන් විසින් වහෝ දමනය කළ වනාවහන අතිචණ්ඩ 
අතිමානී අතිචකරාටිකයන් ෙුෙද දමනය කිරිමට සමත් බුවින් 
ද තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවයහි දමයයන් දමනය 
කරන්නෙුන් අතුවරන් අගරෙන වස්ක. එබුවින් උන්ෙහන්වස්  

“අනු ් ර පුරිසදම්මසාරථී” නම් වෙති. 

වලෝකවයහි කායබල ධනබල ඥානබල විදයාබල 
ස්යානබල ආදී යම්කිසි බලයකින් මත්ෙ ගරුකළ යුත්තන්ට 
ගරු වනාකරමින් යටත් විය යුත්තන්ට යටත් වනාවෙමින් 
අනයන්ට කරදර කරමින් ගුණෙතුන්ට අෙමන් කරමින් 
හුසිවරන උ ඟු පුද්ගලවයෝ දමනය කළ යුත්වතෝය. කායබල 
ධනබලාදි කිසි බලයක් නුත ද වමෝඩකම නිසා අනයයන් 
පහත් වකාටත් තමන් උසස් වකාටත් සිතාවගන ගරු කළ 
යුත්තන් හට ගරු වනාකරමින් යටත්විය යුත්තන්ට යටත් 
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වනාවෙමින් අනයයයන්ට කරදර කරමින් ගුණෙතුන්ට නින්ො 
කරමින් හුසිවරන අවිනිත පුද්ගලවයෝ ද ඇතහ. ඔෙුහු ද 
දමනය කළ යුතු එක් පුද්ගල වකාටසකි. වමෝඩකම බලය 
වකාට වමෝඩකම පණ්ඩිතකම වකාට වගන සිටින ඒ පිරිස 
දමනය කිරිමට ඉතා දුෂ්කර පිරිසය. එෙුනි අය බුදුෙරුන්ටද 
දමනය කිරිම ඉතා දුෂ්කරය. අවිදයාවෙන් අන්ධෙ රාගාදි 
වකවලසුන්ට ෙසඟෙ පස්කම් සුප විඳිම ම මිනිසකුට 
කරන්නට ඇති උසස් වදය සලකා වගන කාමයන් හි ගුලි 
සිටින විශාාල නනකායන් ද වලාෙ ඇත්තාහ. ඔෙුහු ද දමනය 
කළ යුත්වත්ය. 

කායබල ධනබලාදිය නිසා පරචණ්ඩෙ හුසිවරන 
පුද්ගලයන් වකවරහි කායබලාදින් ම වමවහයො පහර දිම 
ධනය පුහුර ගුනිම ධනය විනාශා කිරිම ආදිවයන් ඔෙුන්වගන් 
බල බිඳ දුබල වකාට වනා නුඟී සිටිය හුකි තුනට පුමිණ 
වීමද වලෝකවයහි අදන්තයන් දමනය කිරිමක් වලස සලකති. 
රානාදීහූ ඒ කරමවයන්  අදන්තයන් දමනය කරති. එයින් 
පක්ෂයට යහපතක් ෙතුදු දමනය කරනු ලුබු පුද්ගලයාට 
ෙන්වන් ඉමහත් නපුරකි, දුවකකි. පක්ෂයකට යහපත වී 
පක්ෂයට නපුරක් ෙන ඒ කරමය යහපත් වනාවේ. එයින් 
ෙන්වන් චෙරයක් ඇති විමකි. එවස් දමනය කරනු ලුබු 
පුද්ගලයා බලය ලත් විට නුෙතත්  වපර තත්ෙයට ම 
පුමිවණන නිසා එය නියම දමනයක් ද වනාවේ. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් පුද්ගලයන් දමනය කරන්වන් කාහටෙත් 
නපුරක් වනාෙන පරිදිය. කායබලවයන් වහෝ ධන බලවයන් 
උ ඟුෙ වසස්සන්ට කරදර කරමින් හුසිවරන්වනක් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් දමනය කරනු ලුබුෙ වහාත් 
එයින් ඔහුට ද ඉමහත් යහපතක් සිදු වේ. සමහර විට ඔහු 
තමන්වග් කාය බලවයන් ධනබලවයන් වසස්සන්ට යහපත සිදු 
කරන්වනක්ද වේ. එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් දමනය 
කිරිවම් කරමය ඉතා යහපත් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 
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වකාතරම් වරෞද්ර පුද්ගලයකු ෙුෙද දමනය කරන්වන් ද ු - 
මුඟුරු - අවි එසවීමක් වනා වකාට ය. එබුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් දමනය කළ ඉතා පරචණ්ඩ පුද්ගලයකු ෙන 
අංගුලිමාල වතරණුවෙෝ :- 

‘දණ්වේවනවක දමයන්ති - අංකුවසහි කසාහි ච, 
අදණ්වේන අසත්වයන - අහං දන්වතාම්හි තාදිනා’ 

(වයරගායා) 

යනුවෙන්  ‘ඇතවමක් දමනය කළයුත්තන් වපාලූ ෙලින් 
අකුස්ෙලින් කසෙලින් දමනය වකවරති. මම ෙනාහි බුදුරදුන් 
විසින් අදණ්ඩවයන් අශාස්තරවයන් දමනය කරන ලද්වද් වෙමි.’යි 
ෙොළහ. 

 තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් කිසිදු පිඩාෙක් වනා 
වකාට අදණ්ඩවයන් අශාස්තරවයන් දමනය කරනු ලබන 
පුද්ගලවයෝ අතිශායින් ම ශාාන්ත වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
චම්පානුවරගග්ගරා නම් වපාකුණුවතවර මහත් ෙු භික්ෂුන් 
පිරිස සමග ෙුඩ වෙවසන අෙස්යාවෙහි වපස්ස නම් ෙු 
හස්තයාචායයය පුතරයා හා කන්දරක නම් පිරිෙුජියා ද 
උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණියා හ. ඔෙුහු තයාගතයන් ෙහන්වස් 
සමිපවය් ෙුඩ සිටි භික්ෂුන් ෙහන්වස් ශාාන්තභාෙය දැක ඉමහත් 
පුදුමයටත් සතුටටත් පත් ෙුහ. බුදුරදුන් හා පිළිසඳර කයා 
වකාට එකත් පවසක හිඳගත්තා ෙු කන්දරක පිරිෙුජියා 
කියනුවය් පින්ෙත් වගෞතමයන් ෙහන්ස නුඹ ෙහන්වස් භික්ෂු 
සංඝයා හික්මො ඇති සුටි ඉතා පුදුමය. අතීත බුදුෙරයන් 
භික්ෂු සංඝයා හික්මෙන්නට ඇත්වත් ද අනාගත බුදුෙරයන් 
භික්ෂු සංඝයා හික්මෙන්වන් ද, දැන් පින්ෙත් වගෞතම ෙහන්වස් 
විසින් භික්ෂු සංඝයා හික්මො ඇති පරිද්වදන්ම යයි සිතමි’යි 
කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් එවස්ය කන්දරක, අතීත බුදුෙරයන් 
භික්ෂු සංඝයා හික්මෙන ලද්වද් ද, අනාගත බුදුෙරයන් භික්ෂු 
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සංඝයා හික්මෙන්වන් ද, දැන් මා වම් භික්ෂු සංඝයා, හික්මො 
ඇති පරිදිම ය’ යි ෙොරා, එහි රැස්ෙ උන් භික්ෂුන්වග් තත්ෙය ද 
පහො ෙොළ වස්ක. 

ඇතුන් අසුන් ගෙයන් සිංහයන් ෙයාඝරයන් නයින් 
වපාවළාඟුන් දමනය කිරිම පහසු ය. මනුෂයයන් දමනය කිරිම 
දුෂ්කර ය. තිරිසනුන් කපටිකම් නුත්වතෝය. මායම් වනා 
දක්ෙන්වනෝ ය. සෑම කල්හි තමන්වග් ඇතිසුටිය දක්ෙන්වනෝ 
ය. ඔෙුන්වග් නපුරුකම සඟො වගන හීලෑකම් දැක්වීමක් නුත.  
හීලෑකම සඟොවගන නපුරුකම් දැක්වීමක් නුත. ෙුඩකල හුකි 
ෙ තිබියදී වබාරු බුරිකම් දැක්වීමක්, වහාර වලඩ ගුනීමක්  
නුත. සඟෙන කිසිෙක් ඔෙුන්වග් නුත. ඔෙුහු කරන සියල්ලම 
එලිපිට ම කරති. එබුවින් ඔෙුන් හික්මවීම පහසු ය. 
මනුෂයවයෝ ඉතා චකරාටිකවයෝ ය. මායම්කාරවයෝ ය. 
කුහකවයෝ ය. ඔෙුන් එකක් කරමින් අනිකක් කියති. එකක් 
කියමින් අනිකක් කරති. අනිකක් සිතති. පරම පාපියකු ෙ සිට 
මහා උෙසුෙකුවග්-තෙුසකුවග් ආකාරය දක්ෙති. වසාරකුෙ සිට 
පවරස්සම් කර වදන්වනකුවග් ආකාරය දක්ෙති. සතුරුකම් 
කරමින් මිතුරු ආකාරයක් දක්ෙති. දුප්පත්ෙ සිට 
වපාවහාසතකුවග් ආකාරය දක්ෙති. වපාවහාසත්ෙ සිට 
දුප්පත්කම් දක්ෙති. උගත්කම් නුතිෙ උගත්කම් දක්ෙති.  
ඇතුන් දමනය කරන්වනකු ෙූ ද වබාවහෝ වස්ෙකයන් ඇතියකු 
ෙුද වපස්ස මිනිසුන් හා තිරිසනුන් අතර ඇති වෙනස වහාදින් 
දනී. දමනයට දුෂ්කර මිනිසුන් රැසක් ඉතා ශාාන්ත ෙන පරිදි 
දමනය කර ඇති බෙ දුටු වපස්ස ඉතා පුදුමයට පුමිණ 
“ගහණං ධහ ං භන්ධ  යදිදං මනුස්සා උ ් ානකං ධහ ං 
භන්ධ  යදිදං පසධවා” යනුවෙන්  “ස්ොමීනි, වම් මනුෂයවයෝ 
චකරාටිකවයෝ ය. සිෙුපාවෙෝ වනාගුඹුරු ෙූවෙෝ ය”යි 
මනුෂයවයෝ හා තිරිසනුන්වග් වෙනස දක්ො “නුඹ ෙහන්වස් 
වම් මනුෂයයන්වග් හිතාහිතය දන්නාහ’යි තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට පුෙසුවේ ය. 
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(කන්දරක සු - ම. නි.) 

වමවස් වලෝතතු දන්නෙුන් පුදුම ෙන අන්දමට ඉතාම 
ශාාන්ත භාෙයට පුමිවණන වලස අදණ්ඩවයන් අශාස්තරවයන් 
පුද්ගලයන් දමනය කිරිමට සමත් ෙන බුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අනු ් ර පුරිසදම්ම සාරථී ෙන වස්ක. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පුද්ගලයන් දමනය කරන 
අයුරු අංගු ් ර ච ුෂ්ක නිපා ධය් වක්ශාී සූතරය අනුෙ කිෙ 
යුතුය. දිනක් ධක් ී නම් අශා්ෙ දමකයා බුදුරදුන් වෙත එළඹ 
ෙුඳ එකත් පවසක හිඳ ගත්වත් ය. එකල්හි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ොොරන වස්ක්, ධක් ී නුඹ අශා්ෙයන් පුරුදු කිරිවමහි 
පරසිද්ධ ය. නුඹ අශා්ෙයන් දමනය කරන්වන් වකවස් දැ’යි ෙොළ 
වස්ක. “ස්ොමීනි, මම වමවලකින්ද රළුවයන් ද ඒ වදකින්ම ද 
අශා්ෙයන් දමනය කරමි’යි ඔහු කීය. “වක්ශාී, ඉදින් අශා්ෙයන් 
වමවළකින්ද රළුවයන් ද ඒ වදකින්ම ද කීකරු වනාකළ හුකි 
වී නම් එකල්හි නුඹ කුමක් කරන්වනහිදැ’යි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙොළහ. ‘ඒ තුන් ආකාරවයන් වනාදැමිය හුකි 
අශා්ෙයන් අපවග් ඇදුරු පරපුරට අෙමානයක් ඇති වනාෙනු 
පිණිස මරා දමමි’යි වක්ශාී කීය.  

“ස්ොමීනි, භගයෙතුන් ෙහන්වස් අනුත්තර 
පුරිසදම්මසාරථී ෙන වස්ක. නුඹ ෙහන්වස් දමනය කළ යුතු 
පුද්ගලයන් වකවස් හික්මෙන වස්ක් දැ’යි වක්ශාී විචාවළ් ය. 
“වක්ශාී, මම ද දමනය කළ යුතු පුද්ගලයන් වමවළකින් ද 
හික්මෙමි. රළුවයන් ද හික්මෙමි. ඒ වදකින්ම ද හික්මෙමි. වම් 
කායසුචරිතය ය, වම් කායසුචරිතවය් විපාකය, වම් ොක් 
සුචරිතය ය, වම් ොක් සුචරිතවය් විපාකය ය, වම් මවනෝ 
සුචරිතය ය, වම් මවනෝසුචරිතවය් විපාක ය, සුචරිතවය් විපාක 
ෙශාවයන් මිනිස් වලාෙ උපදනාහ. වදේවලාෙ උපදනාහ. 
වමවස් අනුශාාසනා වකාට පුද්ගලයන් හිකම්වීම මාවග් 
වමවළකින් හික්මවීම ය. වම් කාය දුශා්චරිතය ය. වම් කාය 
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දුශා්චරිතවය් විපාකය ය. වම් ොක් දුශා්චරිතය ය. වම් ොක් 
දුෂ්චරිතවය් විපාකය ය. වම් මවනෝදුශා්චරිතය ය. වම් 
මවනෝදුශා්චරිතවය් විපාකය ය. දුශා්චරිතවයන් නරකවයහි 
උපදනාහ, තිරිසන් ෙන්නාහ. වපර්ත ෙන්නාහ. වමවස් 
අනුශාාසනය වකාට හික්මවිම මාවග් රළුවයන් හික්මවිම ය. ඒ 
වදයාකාරවයන්ම අනුශාාසනය වකාට හික්මවිම මාවග් 
වමවළකින් හා රළුවයන් හික්මවීම ය’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළහ. එකල්හි වක්ශාී “ස්ොමීනි, “දමනය කළ යුත්වතක් ඒ 
තුන් ආකාරවයන් ම වනාහික්වම් නම් ඔහුට නුඹ ෙහන්වස් 
කුමක් කරන වස්ක් දැ”යි කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන 
වස්ක් “වක්ශාී, දමනය කළ යුතු පුද්ගලයා ඒ තනු් කරමයන් ම 
වනාහික්වමන්වන් නම් මම ද ඔහු මරමි යි’යි ෙොළ වස්ක. 
එකල්හි වක්ශාී, “ස්ොමීනි, නුඹ ෙහන්වස්ට පරණඝාතය ඇකුප 
ය. එවහත් නුඔ ෙහන්වස් මරමියි කියන වස්කු”යි කීය. සුබුෙ 
වක්ශාී, තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පරාණඝාතනය කුප නුත. 
යවමක් වමවළකින් අනුශාාසනා කිරිවමන් ද තදින් අනුශාාසනා 
කිරිවමන් ද, ඒ වදයාකාරවයන් ම අනුශාාසනා කිරිවමන් ද 
වනා හික්වම් නම් තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහු අනුශාාසනා වනා 
කළ යුත්තකු වලස සලකන්නා හ. මවග් නුෙණුති ශාරෙකවයෝ ද 
ඔහු අනුශාාසනා වනා කළ යුත්තකු වලස සලකන්නා හ. වක්ශාී, 
එවස් අනුශාාසනා වනාකළ යුත්තකු වලස සුලකිම වම් 
ආයයයවිනවයහි මරණයට පුමිණවීමය’යි ෙොළ වස්ක. වක්ශාී 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ස්තුති වකාට වතරුෙන් සරණ වගාස් 
උපාසකවයක් ෙූවය් ය. 

බුදුරදුන් විසින් දමනය කරන්වන් පුරුෂයන් පමණක් 
වනා වේ. උන් ෙහන්වස් ස්තරීන් ද දමනය වකවරති. සරණ 
ශාීලාදිවයහි පිහිටෙමින් හික්මවෙති. පුරිසදම්මසාරථී යන වමහි 
පුරුෂයන් පමණක් වගන තිවබන්වන් “දමනය කළ යුත්තන් 
අතර පුරුෂයන් පරධාන නිසාය’යි කියා තිවේ. එහි පුරිස යන 
ෙචනය ස්තරී පුරුෂ වදපක්ෂය ම ගත හුක ි පුද්ගලොචී 
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ෙචනයක් ද වලස සුලකිය හුකි ය. ෙචනය වකවස් ෙුෙ ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ස්තරී  පුරුෂ සුමවදන ම දමනය කරන 
බෙ කිය යුතු ය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් පුද්ගල දමනය අංගුලිමාල, 
නාළාගිරි ආදි පරචණ්ඩයන් වමල්ල කිරිම ම වනා වේ. 
උන්ෙහන්වස් අතින් එෙුන්නක් සිදුෙන්වන් කළාතුරකිනි. 
උන්ෙහන්වස් විසින් වබවහවින් කරන, නිතර කරන දමනය 
නම්, වකවළසුන්ට ෙසඟෙ වමෝහවයන් මුළා ෙ මානවයන් මත් 
ෙ සුසිරිවතන් බුහුරෙ පේකම්හි ද පඤ්චකාමවයහි ද ඇලී 
අපාය මාර්ගවය් ගමන් වගන ඇති, නිෙන් මඟට විරුද්ධ 
මාර්ගවයහි ගමන් වගන ඇති සත්ත්ෙයන්සරණ ශාීලාදීවයහි 
පිහිටො ස්ෙර්ගවමෝක්ෂමාර්ගයන්හි  ගමන් කරනෙුන් කිරිම ය. 
අප තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකානුකම්පාවෙන් පන්සාළිස් 
ෙසක් මුළුල්වලහි කවළ් එය ය. 

අනුන් දමනය කිරිමය, තමාවග් සිත දමනය කර ගුනීමය යන 
වම් වදකින් ෙඩා ෙුදගත් ෙන්වන් තමාවග් සන්තානය තමාවග් 
සිත දමනය කර ගුනිමය. දුෂ්කර වදයත් එය ය. එබුවින් 
“අ ් ාහි කිර දුද්දධමා” යනු ෙොරන ලදි. අනුන් දමනය කිරිම 
සුදුසු ෙන්වන් තමාවග් සන්තානය - තමාවග් සිත දමනය 
කරගත් පුද්ගලයා ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙනාහි 
අතිදීර්ඝකාලයක් ොනාදි වපරුම් දහම් සපුරා ඒොවය් බලවයන් 
වබෝධිමූලවය් ෙුඩහිඳ සිත වනාසන්සුන් කරන, කය ෙචන 
වදක වනා සන්සුන් කරන සකළක්වල්ශායන් 
අර්හන්මාර්ගඥනනමුති ගින්වනන් දො පියා සර්ොකාරවයන් 
පාරිශාුද්ධත්ෙයට පුමිණ තමන් ෙහන්වස්වග් සන්තානය දමනය 
කර ගත් වස්ක. වලෝකවය් වකාපමණ බලෙතකු සෘඬිමතකු ෙුෙ 
ද දමනයට සමත් ෙන ඥාණබල සෘඬිබල ලබා ගත් වස්ක. 
එබුවින් උන්ෙහන්වස් අනයයන් දමනය කිරිමට අතිශායින් 
සුදුසු ෙු වස්ක. ඒ භාගයයෙතුන් ෙහන්වස් වලාෙුතුරා බුදුබෙට 
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පුමිණ ෙුඩ විසු පන්සාළිස් ෙස් කාලය තුළ අපමණ සත්ෙයන් 
දමනය කළහ.  

උන් ෙහන්වස් වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණ සත්සතියක් 
ඉක්මගිය පසු සහම්පති බරාහ්මරානයා පුමිණ “ධදධස ු 
භන්ධ  භගවා  ම්මං, ධදධස ු සුගධ ෝ  ම්මං” යි දහම් 
වදසුමට අරාධනා කළ පසු බරණුස ඉසිපතනයට ෙුඩ ෙඳාරා 
එහිදි කරන ලද පරයම ධර්ම වද්ශානවයන් ආයුෂ්මත් 
අඤ්ඤාධකාණ්ඩඤ්ඤ වතරණුෙන් ඇතුළු අටවලාස් වකෝටියක් 
බරහ්මවයෝ ධර්මචක්ෂුස ලුබ දමිත ෙුහ. වම් ධර්මවද්ශානය 
කවළ් ඇසළ මස පුර පසවළාස්ෙක වපාවහෝ දිනවය් ය. 
ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් අෙපෑළවිය දිනවය් ආයුෂ්මත් 
වප්ප ස්යවීරයන් ෙහන්වස්ට අෙොද වකාට ධර්මචක්ෂුස ලබා 
දී වසෝෙහන් ඵලයට පුමිණ ෙූ වස්ක. එවස්ම වදෙන දිනවයහි 
භද්දිය තෙුසන්ට ද තුන්ෙන දිනවයහි මහානාම තෙුසන්ට ද 
සතරෙන දිනවයහි අස්සජි තෙුසන්ටද අෙොද වකාට ධර්ම 
චක්ෂුස ලබා දී ඔෙුන් දමනය කළ වස්ක. පුද්ගලයකුධග් 
දමනය අවසන් වන්ධන් අේහ ්වධයනි. වකාණ්ඩඤ්ඤාදි 
පස්නම වසෝෙහන් ඵලයට පුමිණ ඒහි භික්ෂුභාෙවයන් පුවිද්ද 
හා උපදම්පාෙ ලබා ඇත ද ඉදිරියට ද හික්මවිය යුත්වතෝ ය. 
එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් පක්ෂවය් පස්ෙන දිනවයහි 
ඔෙුන් පස්වදනම එකතු වකාට ඉදිරියට හික්මෙනු සඳහා 
“රෑපං හික්ඛධව අන ් ා රෑපඤ්ච හිදං හික්ඛධව අ ් ා 
අභවිස්ස නයිදං රෑපං ආබා ාය සංව ්ධ යය ” යනාදි 
අනා ්ම ලක්ෂණ සූ රය වද්ශානා කළ වස්ක. ඒ වද්ශානය අසා 
පඤ්චෙර්ගිය භික්ෂුහ ු සේවකවළසුන් නසා අර්හත්ෙයට 
පුමිණිවයෝ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ වද්ශානවයන් 
පඤ්චෙර්ගිය භික්ෂුන් දමනය කිරිම අෙසන් කළ වස්ක. 

ඒ කාලවයහි බරණුස වබාවහෝ සම්පත් ඇති යස නම් 
සිටු පුතරවයක් ොසය කරයි. ඔහුට ඒ ඒ සෘතුවෙහි ොසයට 
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වයෝගය වලස කරන ලද පරාසාද තුනක් විය.  ඔහු ඒ ඒ 
සෘතුවෙහි ඒ ඒ පරාසාදයට වී ොසය කරයි. බුදුරදුන් 
ඉසිපතනවයහි ෙුඩ හුන් ෙස්සාන කාලවය් ඔහු ද ෙර්ෂා 
කාලයට වයෝගය වලස කරො තුබු පහයට වී ස්තරීන් විසින් 
පෙත්ෙන නෘතය ගීත ොදිතවයන් සිත් පිනෙමින් ොසය කවළ් 
ය. එක් රාතරීයක ඔහුට කලින් ම නින්ද ගිවය් ය. පහය තුළ 
පහන් දැල්වෙද්දී ම නටමින් ගයමින් ෙයමින් ඔහු පිනෙමින් 
උන් නාටිකාවෙෝ ද ඒ ඒ තුන ෙුටී නිො ගත්හ. සිටු පුතරයා 
කලින් නින්වදන් අෙදි විය. කලින් එහි පුෙති ගුයුම් ෙුයුම් 
හ  වනා  ඇසින, නුටුම් වනා තිබිණ. එකල්හි ඔහුට 
වපනුවන් කට හුරවගන ද, කුණු වකළ වපරමින් ද, 
වගාරෙමින් ද, වකඳිරිගාමින් ද, තුන තුන ෙුටී නිදන 
නාටිකාෙක් ඇති පහය අමුවසාවහානක් වස් ය. වදේ විමනක් 
වස් කලින් තිබු පහය වසාවහානක් වමන් වී තිවබනු දුටු සිටු 
පුතරයාවග් සිත සුවලන්නට විය. “වලෝකවය් වනා තිර තුනක, 
තුවී තුවී සිටින්නට ෙන තුනක” යන අදහස ඔහුට ඇති විය. 
සිදු ෙූ විපයයයාසවයන් කළකිරුණු සිටුපුතරායාට සියනිෙස 
බලාවගන එහි වනා සිටිය හුකි විය. ඔහුට පහවයන් පිටවී 
යන්නට සිත් විය. එවතක් කල් පස්කම් සුප විදිමින් එහිම ඇලී 
ගුලී සිටි සිටුපුත් නිෙනක් ගුන වහෝ නිෙන් මඟක් ගුන වනා 
දනි. යන්නට සිවතන නමුත් යා යුතු තුනක් වනා දනි. එවහත් 
ඔහු පහවයන් බුස, මඟට බුස නුෙරින් ද පිටවී රාතරීවය් 
තනිෙම ඉසිපතනය වදසට ගමන් කවළ් ය. භාගයයෙතුන් 
ෙහන්වස් රාතරීවය් පශා්චිම යාමවය් සක්මන් කරන වස්ක්, යස 
පුතරයා දුරදි ම එනු දැක, සක්මනින් ඉෙත්ෙ පනො තුබු 
අසුවනහි ෙුඩ සිටි වස්ක. සිටු පුතරයා තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
නුදුරින් ගමන් කරමින් “උපද්දු ං ව  ධභා  උපසට්ඨං ව  
ධභා”යි උදන් ඇණී. තයාගතයන් ෙහන්වස් “යස, වමහි එෙ, 
වමහි උපද්රෙ නුත, හිඳ ගනුෙ, ඔබට දහම් වදසමි’යි ෙොළහ. 
සිටු පුත් ඉතා සතුටුෙ පාෙහන් ගලො තබා තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වෙත එළඹ ෙුඳ එකත් පවසක ොඩි විය. 
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භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ොනකයාදිවයන් ඔහුට දහම් වදසා 
ඔහුවග් සිත මෘදු වී පහන් වී චතුරායයයසතයධර්මය වත්රුම් 
ගත හුකි තත්ෙයට පුමිණි කල්හි වලාෙුතුරා බුදුෙරුන්වග් 
සාමුක්කංසික චතුරායයයසතය වද්ශානාෙ ඔහුට පරකාශා කළ 
වස්ක. එය අසා යස සිටුපුත්හට ධර්මචක්ෂුස උපණ. වසෝෙහන් 
මාර්ගයට පුමිණිවය් ය. ධර්මචක්ෂුිඃ පරතිලාභවයන් සතුටු ෙු 
සිත් ඇති යස සිටු පුත් තයාගතයන් ෙහන්වස් සමිපවය් ම 
සිටිවය් ය. 

පහන් ෙු පසු ඔහුවග් මෑණිවයෝ යස සිටුපුතරයා 
වෙවසන පහයට වගාස් ඔහු වනා දැක ඉමහත් වශාෝකවයන් 
මහසිටු වෙත ෙහා වගාස් ඒ බෙ ඔහුට දැන්ෙූහ. සිටුෙරයා 
පුතරයා වසායනු පිණිස සතර දිශාාෙට ම අසරුෙන් යො 
එපමණින් සතුටුවිය වනාහී වතවම් ද පුතරයාවග් පාෙහන් 
සටහන් බල බලා පා ගමනින් ඔහු වසායා ඉසිපතනාරාමය 
වදසට ගමන් වකවළ් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් දුරදීම ඔහු එනු 
දැක පුතරයා වමන් පියා ද දමනය කරනු පිණිස සමිපවයහි 
හිදිනා යස සිටු පුතරයා ඔහුට වනාවපවනන පරිදි සෘද්ධි 
පරතිභායයයයක් කළ වස්ක. සිටුෙරයා බුදුරදුන් වෙත වගාස් 
“ස්ොමීනි, ඔබ ෙහන්වස් අපවග් පුතරයා දුටු වස්ක්දැ”යි කීය. 
සිටාවණනි, වමහි ොඩි වෙන්න, වමහි ොඩි වී සිටියදීම ඔබට 
පුතරයා දැකිය හුක ි විය හුකිය”යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොලහ. සිටුෙරයා එහිදි ම තමාවග් පුතරයා දැකිය හුකි ෙන බෙ 
අසීවමන් ඉතා සතුටුෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ එකත් 
පවසක ොඩි විය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුට, යස 
කුලපුතරයාට වදසු පරිදි ම දහම් වදසු වස්ක. ධර්මවද්ශානා 
ඇසිවමන් සිටුෙරයා වසෝොන් ඵලයට පුමිණිවය් ය. සිටුපුතර 
වතවම් පියාට වද්ශානා කළ ධර්මයට කන්දි සිට සේ 
වකවළසුන් නසා අර්හත්ඵලයට පුමිණිවය් ය. ඉක්බිති ඔහු 
ඒහිභික්ෂු භාෙවයන් පුවිද්ද ලබා බුදු සස්වනහි එක්තර රහත් 
භික්ෂුෙක් විය. 
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ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් සිටුෙරයාවග් 
ආරාධනාවෙන් අළුත පුවිදි ෙූ යස කුලපුතරයා වදවෙනි වකාට 
ඔහුවග් නිෙසට ෙුඩම කළ වස්ක. එහිදි යස පුතරයාවග් 
මෑණියන් හා භායයයෙ ද බුදුරදුන් ෙුඳ එකත් පවසක හිඳගත්හ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ධර්ම වද්ශානවයන් ඔෙුන් ද දමනය 
කළහ. ඔෙුහු දහම් අසා වසෝෙහන් ඵලයට පුමිණ වතරුෙන් 
සරණ වගාස් උපාසිකාවෙෝ ෙූහ.  

ආයුෂ්මත් යස වතරුන් ෙහන්වස්වග් ගිහි යහළුෙන් ෙන 
බරණුස් සිටු, අනුසිටුෙරයන්වග් පුතරයන් ෙන විමල, සුබාහු, 
පුණ්ණජි, ගවම්ප ි යන කුලපුතරවයෝ සතර වදන යස 
කුලපුතරයාවග් පුවිද්ද අසා උන්ෙහන්වස් දක්නට ගියහ. යස 
වතරණුවෙෝ ඔෙුන් බුදුරදුන් වෙත කුදොවගන වගාස් හදුන්ො 
දී ඔෙුන්ට අෙොොනුශාාසනා කරන වලස අයුද සිටිය හ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් දහම් වදසුවමන් ඔෙුන් ද දමනය කළහ. 
ඔෙුහු ද තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙතින් පුවිද්ද ලබා ෙුඩි 
දුරටත් අෙොොනුශාාසනා ලබා සේ වකවලසුන් නසා රහත් ෙූහ. 

ඉක්බිති යස වතරුන් ෙහන්වස්වග් යහළුෙන් ෙන 
නනපදෙුසි කුලපුතරවයෝ පනස් වදවනක් උන්ෙහන්වස් දක්නට 
පුමිණියහ. වතරුන් ෙහන්වස් ඔෙුන් ද තයාගතයන් ෙහන්වස්  
වෙත පමුණුො දහම් වදසන වලස අයුද සිටියහ. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඔෙුන්ද ධර්ම වද්ශානවයන් දමනය කළහ. ඔෙුහු ද 
පුවිදිෙ ෙුඩි දුරටත් අෙොොනුශාාසනා ලබා සේ වකවළසුන් 
නසා රහත් ෙූහ. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වමවස් දමනය වකාට 
රහතුන් සුට වදවනකුන් වලෝකවයහි ඇති කිරිවමන් පසු ඒ 
භික්ෂුන් ධර්මපරචාරය සඳහා යො උන්ෙහන්වස් උරුවෙල් 
දනේෙ බලා ෙුඩම කරන වස්ක්, අතරමඟදී ස්තරීන් ද කුටුෙ 
විවනෝදය පිණිස ෙනවයහි හුසිරුණ භද්රවේගීය කුමාරයන් 
තිස්වදනා මුණ ගුසී ඔෙුන් ද දමනය වකාට පුවිදි කරො 
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අර්හත්ෙවයහි පිහිට ෙූ වස්ක. ඔෙුන්වග් විස්තර කලින් දක්ො 
ඇත. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් යස පුතරායාවග් පටන් 
භද්රෙර්ගිය කුමාරෙරුන් දක්ො දහම් වදසිවමන් දමනය වකාට 
ගිහි වගයින් බුහුර කරො තමන් ෙහන්වස්වග් සසුනට ඇතුළු 
කළ පුද්ගල ගණන අනූ වදවනක් ෙූහ. ඔෙුන් සුම වදනම 
කිසිදු අඩුෙක් නුතිෙ රිසි වස් පස්කම් සුප විඳිමින් එහි ඇලි 
ගුලී සිටි ධනෙත්හූ ය. තමතමන් ලබා සිටින උසස් 
කාමසම්පත්තිය හුර ගිහිවගයින් නික්ම පුවිදි ෙන පරිදි එබදු 
පුද්ගලයන් දමනය කිරිම තයාගතයන් ෙහන්වස්ට මිස 
අනිකකුට කළ හුක්කක් වනාවේ. එබුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අනු ් ර පුරිසදම්මසාරථී නම් ෙන වස්ක.  

භද්දෙග්ගිය කුමාරෙරුන් දමනය වකාට තයාගතයන් 
ෙහන්වස් උරුවෙල් දනේෙට ෙුඩම කළ වස්ක. එසමවයහි එහි 
උරැධවල්කා යපය, නදීකා යපය, ගයාකා යපය යි තෙුවසෝ 
තිවදවනක් වෙවසති. ඔෙුන්වගන් උරුවෙල් කාශායප තෙුසන් 
පන්සියයකට නායකය. නදීකාශායප තෙුසන් තුන්සියයකට 
නායකය. ගයාකාශායප තෙුසන් වදසියයකට නායකය. සෙස් 
කාලවයහි තයාගතයන් ෙහන්වස් උරුවෙල්කාශායප තෙුසා 
වෙත එළඹ “කාශායපය, ඔබට බරක් වනාවේ නම් එක් රාතරීයක් 
වම් ගිනිහල් වගයි ොසය කරමි’ යි ෙොළහ.“ මහමහණ, මට 
නම් බරක් නුත, එහි වඝෝරවිෂ ඇති නපුරු නාගරානවයක් 
වෙවසයි. උවගන් ඔබට නපුරක් විය හුකිය’යි 
උරුවෙල්කාශායප කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වදෙනුෙ ද, 
තුන්ෙනුෙ ද, එවස් ෙොළ කල්හි, උරුවෙල්කාශායප ද එවස්ම 
කීය. ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස්, “කාශායපය, නාගරානයා 
මට හිංසා වනා කරනු ඇත. ඔබ මාහට එහි විසිමට අෙකාශා 
වදනු මුනෙ’යි ෙොළහ. එකල්හි උරුවෙල් කාශායප “මහණ 
රිසිවස් ොසය කරනු මුනෙ’යි කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ගිනිහලට පිවිස තණ අතුරා එහි ෙුඩහුන් වස්ක. කිසිෙකු 
ඇතුළු වනා ෙන ඔහුවග් භෙනට කිසි ගරු සරුෙක් නුතිෙ 
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වකවනකු ඇතුළු වී හිදීම ගුන නාරනු කිපුවණ් ය. කිපුණු 
නාරනු බුදුරදුන් පලො හුරිමට විෂදුම් පිට කවළ් ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ද ඔහු දමනය කරනු පිණිස දුම් හළහ. 
නාගයාවග් දුවමන් බුදුනට පීඩාෙක් වනාවිණ. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් දුමින් නාගරානයා වපළිණ. එයින් ඔහු තෙත් කිපී 
ගිනි පිට කරන්නට විය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ද එවස් කළහ. 
නාගයාවග් ගින්වනන් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට අපහසුෙක් 
නුත. තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් ගින්වනන් නාගරානයා 
වපවළයි. වදවදනා ම ගිනි පිට කරන්නට ෙන කල්හි ගිනිහල 
ගිනිදළුවයන් ෙුසී ගිවය් ය. ගින්න දැක තෙුවසෝ එහි පුමිණ 
ගිනිගහ ෙටා බලා සිටිමින් “අවන් ලස්සන මහණ නාගරානයා 
විසින් නසනු ලුවේය’යි ඔෙුවනාෙුන් කයා කවළෝ ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග් ඍද්ධිබලවයන් 
නාරනුවග් වත්නස යට වකාට ඔහු දමනය වකාට පාතරවයහි ලා 
පසු දින, “වම් ඔවේ ආනුභාෙ සම්පන්න නාගයාය’යි උරුවෙල් 
කාශායපට දැක්ෙූහ. උරුවෙල් කාශායප නාගයා බලා “මහමහණ 
නයින් දමනයට සමත් ෙුෙ ද ඔහුට අපට වමන් රහත් බෙක් 
නම් නුතය’යි සිතී ය. 

නාගදමනවයන් පසු තයාගතයන් ෙහන්වස් 
උරුවේලකාශායපවග් අසපුෙ සමීපවය් ෙන ලුහුබක විසූ 
වස්ක. රාතරිවයහි සතර දිගට අධිපති වදවිෙරු  සතර වදන එහි 
පුමිණ මහා ගිනිකඳන් සතරක් වමන් දිළිවසමින් සතර දිගින් 
භගයෙතුන් ෙහන්වස් සමීපවයහි සිටගත්වතෝ ය. 
උරුවේලකාශායප වදවියන් පුමිණ සිටිනු දුටුවේ ය. ඔහු පසු 
දින භගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් “මහමහණ, ඉකුත් 
රාතරීවය් ෙනය ආවලෝකමත් කරමින් ඔබ වෙත පුමිණ සිටිවයෝ 
කෙරහු දැ’යි කී ය. “කාශායප, සතරෙරම් වදවිරනෙරු දහම් 
ඇසිමට පුමිණිවයෝ ය’ යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. එය 
අසා, “මහමහණ කරා සතරෙරම් වදවි රනුහුත් දහම් ඇසිමට 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

237 
Non-commertial Distribution  

 
 

පුමිවණති. එවහත් ඔහු අප වස් රහත් වනා වෙති’ යි 
උරුවේල් කාශායප සිතා ගත්වත් ය. 

තෙත් දිනක රාතරීවයහි ඒ ෙනලුහුවබහි කලින් දුටු 
ගිනිකඳන් ෙලට මහත් ෙූ ද, පුහුපත් ෙූ ද ගිනි කඳන් ෙුනි 
පුද්ගලයකු උරුවේල් කාශායප දුටුවේ ය. පසුදින ඔහු ඒ ඇවිත් 
සිටිවය් කෙවර්දැ?” යි තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් විචාවළ් ය. 
 කරධද්ධේන්ද්රයා බෙ ෙොළ කල්හි ඔහු වපර වස්ම 
“මහාශාරමණයා කරා ශාකරයා පුමිවණතත් ඔහු අප වස් රහත් 
වනා වෙති”යි සිතා ගත්වත් ය. 

තෙත් දිනක රාතරීවය් සහම්ප ි බරහ්මරාජයා භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වෙත පුමිණ සිටිවය් ය. උරුවේලකාශායප ඔහු දැක 
පසුදින තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් රාතරීවය් පුමිණ සිටි 
අමුත්තා කෙවර් දැ? යි අසා තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ඒ 
සහම්පති බරහ්මරානයාය යි ෙොළ කල්හි වපරවස් ම “මහමහණ 
කරා බරහ්මයා පුමිවණන නුමුත් ඔහු අප වස් රහත් වනා වේ 
ය”යි සිතා ගත්වත් ය. 

භගයෙතුන් ෙහන්වස් උරුවේල් දනේවෙහි ෙුඩ 
වෙවසන කාලවය් උරුවේලකාශායපයන් වෙත අඟු මගද වදරට 
ෙුසියන් වබාවහෝ වදනකුන් වබාවහෝ වද් වගන පුමිවණන 
උත්සෙ දිනයක් ලං විය. ඒ උත්සෙයට වපර දින 
උරුවේලකාශායප සිතනුවය්, “වසට වමහි අඟු මගද වදරට 
ෙුසි වබාවහෝ වදනා පුමිවණන්නාහ. ඉදින් වසට මහමහණ 
පරාතිහායයයයක ් වකවළ ් නම් ඔහුට ලාභසත්කාර වබාවහෝ 
ෙන්වන් ය, මම ලාභවයන් පිරිවහන්වනමි, වසට දෙස 
මහමහණ වමහි වනා ආවොත් වහාඳය” යි සිතුවේ ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් සිත දැන උතුරුකුරු දිෙයිනට 
ෙුඩම වකාට පි ු සිඟා වගන අනෙතප්ත විල සමීපවය් දී 
ෙළො දහෙල් කාලවයහි එහි ම විසු වස්ක. උරුවේල්කාශායප 
පසු දින භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත වගාස්, “මහමහණ, ඇයි 
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ඊවය් ඔබ වනාපුමිණිවය්? ඊවය් අපට වබාවහෝ ඛාදයවබෝදය 
ලුබිණ, අපි ඔබ සිහි කවළමු, ඔබවග් පංගුෙද තුබුවෙමු ”යි කී 
ය. “ඇයි කාශායප, ඔබට ඊවය් මහමහණ වනා පුමිවණවතාත් 
වහාඳය’යි සිතුවන් වනාවේ දැ?”යි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ෙොළහ. කාශායප ලුජ්නා වී, වම් මහණ මහත් ෙූ ඍඬි 
ඇතිවයක, පර සිත් දන්වනක, එවහත් ඔහුට අපට වමන් රහත් 
කමක් නම් නුතය’යි සිතුවේ ය. භගයෙතුන් ෙහන්වස් 
උරුවේලකාශායපයන් පිරිනුමු අහර ෙළො ඒ ෙන ලුහුවබහි ම 
විසු වස්ක. 

එක් දෙසක් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පාංසුකූලයක් 
ලුබුවණ් ය. එය වසෝො ගුනීමට තුනක් වනාවී ය. එකල්හි 
සක්වදේ රනු තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අදහස දැන එය වස්දීම 
සඳහා වපාකුණක් කුණ, ගලක් ද වගනෙුත් තුබී ය. ෙස්තරය 
වසෝො ෙුනීමට මහ කළුගලක් ද වගනෙුත් තුබීය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් හට අල්ලා වගන වපාකුවණන් වගාඩ වීම සඳහා 
සමීපවයහි කුඹුක්ගවසහ ිවදවියා ඒ ගවස් අත්තක් වපාකුණට 
නමාලී ය. පසු දින කාශායප තෙුසා බුදුරදුන් වෙත එළඹ 
ෙුළඳීවම් කාලය දන්ො, “මහමහණ , කලින් වමහි වපාකුණක් 
වනා තිබිණ, වම් ගල ද වනා තිබිණ. වම් කුඹුක් අත්ත  ද 
වමවස් නුමී වනා තිබිණ. වම් කිවමක් දැ’යි  කී ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්ට ලුබුණු පාංසුකූලය 
වසෝදන්නට ශාකරයා විසින් වම් වපාකුණ කණින් ලඳ බෙත්, ගල 
වගනුවිත් තබන ලද බෙත්, කුඹුක් ගස වදවියා අත්ත නමාලූ  
බෙත් ෙොළහ. එකල්හි උරුවේල්කාශායප ශාකරවද්වේන්ද්රයාත් 
ෙුඩ කර වදන වම් මහණ මහානුභාෙ ඇතිවයක, එවහත් අපට 
වමන් රහත් කමක් ඔහුට නුතය, යි සිතා ගත්වත් ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් උරුවේලකාශායපවග් වභෝනනය ෙළඳා ඒ 
ෙන ලුහුවබහි විසු වස්ක. 
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පසු දින උරුවේලකාශායප තයාගතයන් ෙහන්වස් කරා 
වගාස් උන්ෙහන්වස්ට ෙුළඳීවම් කාලය යි දැන්ෙූ කල්හි 
“කාශායප, වතපි යෙ, මම එමි”යි කියා ඔහ ු පිටත් කර 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දඹදිෙ මහ දඹගස වෙත වගාස් ඒ ගසින් 
වගඩියක් වගන උරුවේලකාශායපට කලින්ම ගිනිහලට පුමිණ 
එහි ෙුඩ හුන් වස්ක. උරුවෙලකාශායප බුදුරදුන් ෙුඩ සිටි ෙන 
ලුහුවබහි සිට පාගමනින් අෙුත් ගිනිහල ෙුඩ හුන් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දැක පුදුම වී “මහණ, ඔබ කිනම් මඟකින් 
මට පළමුෙ වමහි ආවයහි දැ?”යි කී ය. “කාශායප, මම ඔබ 
පිටත් වකාට, යම් දඹගසක් නිසා වම් දිෙයිනට දඹදිෙය”යි 
කියත්  ද? ඒ දඹගසින් ඵලයක් ද වගන වමහි පුමිණ හිඳ 
ගතිමි. කාශායපය, වම් දඹ ඵලය මනා ෙර්ණවයන් හා සුෙදින් ද 
රසවයන් ද යුක්ත ය. ඔබ කුමති නම් වමය ෙළඳෙ’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. එකල්හි කාශායප “මහමහණ, 
ඔබ වගනා දඹඵලය ඔබ ම ෙළඳන්න” යයි කියා “මහමහණ 
මහත් ඍඬි ඇතිවයක, එවහත් අපට වමන් අර්හත්ෙයක් නම් 
වමාහුට නුතය’යි සිතුවේ ය. 

වමෝඩකම ම රහත්බෙ වලස සලකා වගන සිටින 
උරුවේලකාශායප තෙුසාට වමවතක් පරාතිහායයයය දැක්වීවමන් ද 
තමා වනා රහත් බෙ වනා ෙුටහිණ. ඔහු දමනය කරනු ෙස් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් පසු දින ඒ දඹගස සමීපවය් තිවබන 
වනල්ලී ගසින් වනල්ලී වගඩි ද, ඊට පසු දින අරළු ගසින් අරළු 
වගඩි ද, ඊට පසු දින තේතිසා වදේවලාෙ පරසතු ගසින් මල් ද 
වගනෙුත් උරුවේලකාශායපට දැක්ෙූහ. කාශායප ඒ සෑම 
අෙස්යාවෙහිම “ඍඬියක් මිස තමාට වමන් රහත් බෙක් 
මහමහණට නුතය”යි සිතුවේ ය. 

එක් දිනක් තෙුවසෝ පන්සිය වදනා ගිනි පුදනු පිණිස 
දර පලන්නට තුත් කළහ. එක දර කුවබල්ලකුදු වනා 
පුවලන්වන් ය. “වමයත් මහමහණහුවග් පරාතහිායයයයකු”යි 
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තෙුවසෝ සිතූහ. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් කාශායප දර 
පලන්න දැයි අසා ෙොළහ. “පලන්න මහමහණ ය”යි ඔහු කී ය. 
එවකවනහිම දර වකාටා පන්සියය පුලී ගිවය් ය. ඉක්බිති 
තෙුවසෝ ගිනි දල්ෙන්නට තුත් කළහ. වකාවතක් වීයයය කළ ද 
එක දර කුබුල්ලකට ද ගිනි වනා ඇවිවලයි. ඔෙුහු “වමයත් 
මහමහණහුවග් ඍඬියකු”යි සිතුහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
“ගිනි අෙුලෙන්න ද කාශායපය”යි ෙොළහ. “එවස්ය මහමහණ 
ය”යි කාශායප කී ය. එවකවනහි පන්සිය තුනක ගිනි දැල්විණ. 
තෙුවසෝ ගිනි පුො ගිනි නිෙන්නට උත්සහ කළහ. වකාවතක් 
නලය ෙත්කළ ද ගිනි වනා නිවෙයි. “වමය ද මහමහණහුවග් 
පරාතිහායයයයකු”යි තෙුවසෝ සිතූහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
“කාශායප, ගිනි නිෙන්න දැ”යි ෙොළහ. “එවස්ය’යි කී කල්හි 
සුමතුන ගිනි  නිවිණ. කාශායප වපරවස් ම සිතුවේ ය.  

ශාීතඍතුවේ හිම ෙුවටන කාලවය් එක් රාතරීයක 
තෙුවසෝ වන්රංනනා ගංගාෙට බුස දිවයහි ගුලීම මතුවීම 
කරන්නට පටන් ගත්හ. ඔෙුනට ගඟින් නුඟී ගිනි තුපීම සඳහා 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ගිනිකබල් පන්සියයක් නිරිමාණය කළහ. 
තෙුවසෝ “වමයත් මහමහණහුවග් පරාතිහායයයයක්ම ය”යි සිතුහ. 
උරුවේල කාශායප සිරිත් පරිදි “මහමහණ ඍඬිමතකු ෙුෙ ද 
අපට වමන් ඔහුට රහත් බෙක් නුතු’යි සිතුවේ ය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් එහි වෙවසන සමවය් එක් දිනක් 
අකල් ෙුස්සක් ෙුස උන්ෙහන්වස් විසු වපවදස නලවයන් යට 
වී ගිවය් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් එක් තුනක නලය ඉෙත් 
වකාට වියළි දූලි නඟින්නා ෙූ බිම සක්මන් කරමින් උන්වස්ක. 
උරුවේලකාශායප “මහමහණ වේරා ගනිමුය’යි තෙත් තෙුසන් ද 
සමඟ ඔරුෙකට නුඟී එහි ගිවය් ය. ඔහු නල මුඳ වියළි 
වපාවළාවෙහි සක්මන් කරන තයාගතයන් ෙහන්වස් දැක 
විශා්මිත ෙූවය් “වම් මහ මහණදැ”යි කීය. “කාශායප ඒ මම ය’ යි 
ෙොරා තයාගතයන් ෙහන්වස් අහසට නුඟී ඔහුවග් යාතරාවෙහි 
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සිටි වස්ක. එකල්හි උරුවේල කාශායප වපර පරිදිම “සිටිනා 
තුනට නලය පො ගලා වනා එන වම් මහමහණ මහත් ඍඬි 
ඇතිවයක, එවහත් ඔහු අප වමන් රහත් වනා වෙති”යි සිතුවේ 
ය. 

එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් “වම් වමෝඝ පුරුෂයාට 
සංවේගය ඇති කිරිමට වම් සුදුසු කාලය” යි සිතා “කාශායප, 
නුඹට ඇති රහත් කමකුත් නුත, නුඹ රහත් වීවම් මඟට 
පුමිණිවයක් ද වනා වෙහිය. රහත් විවම් පරතිපොෙක් නුඹට 
නුතය”යි ෙොළහ. එකල්හි උරුවේල කාශායපවග් මානය බිඳි 
වගාස් දමනය වී ඔහු තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පාමුල ෙුඳ 
ෙුටී “ස්ොමීනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, මා හට පරෙරනයාෙ හා 
උපසම්පොෙ ලුවේො”යි ඇයුද සිටිවය් ය. “කාශායප, නුඹ 
පන්සියයක් තෙුසන්ට නායකවයක, ඔබ අදහස ඔෙුන්ට ද 
දන්ෙෙ, ඔෙුහු ද කුමුත්තක් කරන්නාහ”යි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙොළහ. එකල්හි කාශායප තම ශාිෂයන් වෙත වගාස් 
“පින්ෙත්නි, මම මහමහණ වෙත පුවිදි ෙන්නට කුමුත්වතමි, 
නුඹලා ද කුමුත්තක් කරේ” යයි කීය. “ආචායයයවයනි, අපි 
කලක පටන් ම මහාශාරමණයා වකවරහි පුහුදී සිටිමු. ඔබ 
මහාශාරමණයා වෙත පුවිදිෙන්නාහු නම් අපිත් එවස් කරමු ”යි 
ඔෙුහු කීහ. ඉක්බිති ඔෙුහු හිසවක් ද නටා ද පිරිකර කත් ද ගිනි 
පුදන උපකරණ ද ගඟදිවයහි පා කර හුර භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් පුවිද්ද ලබා ගත්හ. 

ගඟ පහළ අසපුෙක තුන්සියයක් තෙුසන්ට නායකෙ 
වෙවසන උරුවේල කාශායපවග් සවහෝදර තෙුසා  ගවඟහි පාවී 
යන ද්රෙය දැක “මාවග් සවහෝදරයාට උෙදුරක් පුමිණිවය්වදෝ ”යි 
සිතා ඔහුවග් තතු විමසනු පිණිස වගෝලපිරිස ද සමඟ ෙහා එහි 
ගිවය් ය. වගෝල පිරිසත් සමඟ උරුවෙල් කාශායප බුදුරදුන් 
යටවත් පුවිදිවි සිටිනු දැක “කාශායපය, කිවමක් ද වමය උතුම් 
දැ’යි ඇසීය. “ඇෙුත්නි, වමය උතුම්ය’යි උරුවේල කාශායප 
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කීය. එකල්හි නදී කාශායප ද ඔහුවග් පිරිසක් සමඟ හිසවක් ද, 
නටා ද, තෙුස්පිරිකර කත් ද ගිනි පුදන උපකරන ද ගඟ දිවයහි 
පාකර හුර තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ පුවිදි විය. 

ගඟ අසල අසපුෙක වදසියයක් තෙුසන්ට නායක ෙ 
වෙවසන උරුවෙල් කාශායපවග් සවහෝදරයකු ෙන ගයාකාශායප 
පාවී පන තෙුස් පිරිකර දැක “කිවමක් ද වමවතක් තෙුස් පිරිකර 
ගවඟ් පාවී යන්වන් මාවග් වසාවහායුරන්ට අන්තරායක් 
විවමන් වදෝ’යි සිතා සිය පිරිස ද සමඟ උරුවේල කාශායප 
වෙත ගිවය් ය. සිය පිරිස ද සමඟ උරුවෙල් කාශායප බුදුරදුන් 
වෙත පුවිදි වී සිටිනු දැක “එය උතුම්ද’යි අසා උරුවේල 
කාශායප විසින් “එවස් ය”යි කී කල්හි ඔහු ද සිය පිරිස සමඟ 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් පුවිද්ද ලබා ගත්වත් ය. 

ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් පුරාණ තාපසයන් ෙූ 
අලූත පුවිදි ෙු දහසකට අධික ඒ භික්ෂු පිරිස හා ගයාශාීර්ෂයට 
ෙුඩම කළ වස්ක. දැනට එක්තරා පරමාණයකින් දමනය වී ඇති 
ඒ භික්ෂුන් හික්මො අෙසන් කරනු පිණිස එහි දි ඒ භික්ෂුන් 

අමතා “සබ්බං හික්ඛධව ආදි ් ං” යනාදි ආදිත්තපරියාය 
සූතරධමමය වද්ශානය කවළ් ය. ඒ වද්ශානය ඇසිවමන් සුම 
වදනා ෙහන්වස්ම සේ වකවළසුන් නසා අර්හත් ඵලයට 
පුමිණිවයෝ ය. ඉක්බිති භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ භික්ෂු පිරිස 
විසින් පිරිෙරන ලදුෙ රනගහනුෙරට ෙුඩම වකාට බිම්සර රජු 
පරධාන වකාට තමන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණි මගධරට ෙුසි 
වොවළාස් නහුතයක් බරාහ්මණ ගෘහපතීන් දමනය කළ වස්ක. 

වමවස් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් උන්ෙහන්වස්වග් 
ජිවිත කාලවය් දී දමනය කරන ලද සත්ෙවයෝ ඉතා වබාවහෝ 
ෙූහ. සුෙුත්නුෙර ම උන්ෙහන්වස් විසින් දමනය කර ලදුෙ 
ආයයයශාරාෙකයන් වී සිටිවයෝ පන් වකෝටියකි. ඔෙුන්වග් 
තුන්ලක්ෂ පස්පනස් දහසක් වදනා අනාගාමීහු ය. නුෙත එහිම 
ගණ්ඩේබ ෙෘක්ෂමූලවය් දී යමකපරතිහායයය දැකිවීවම් දී 
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දමිතෙුවෙෝ විසිවකෝටියක් ෙූහ. මංගලසුතරය, මහාරාහුවලෝොද 
සුතරය, සමචිත්තපරියාය සූතරය, පරාභෙ සුතරය, පරුාවභ්ද සුතරය, 
කලහවිොද සුතරය, චූලබයුහ සූතරය, මහාබයුහ සතුරය, තුෙටක 
සුතරය, සාරිපුත්ත සුතරය යන සුතර එක එකක් වද්ශානය කිරිවම් 
දී අපරමාණ වද්ෙතාවෙෝ දමිත ෙූහ. 

රනගහනුෙර තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් දමිත 
උපාසවකෝපාසිකාවෙෝ තුන්ලක්ෂ පනස්දහසක් ෙූහ. ධනපාල 
සමාගමවය්දි අනූවකෝටියක් සත්ත්ෙවයෝ දමිත ෙූහ. පාරායන 
සමාගමවය්දී තුදුස් වකෝටියක් සත්ත්ෙවයෝ දමිත ෙූහ. ඉන්දසාල 
ගුහාවෙහි සක්කපඤ්හ සූතර වද්ශානවය්දී අසූ දහසක් 
වද්ෙතාවෙෝ දමිත ෙූහ. ඉසිපතනවය් පරයම ධර්මවද්ශානය 
කිරීවම්දී අටවළාස් වකෝටියක් බරහ්මයන් හා ගණන් නුති තරම් 
වදවිවයෝ ද දමිත ෙූහ. තේතිසා වදේවලාෙ අභිධර්මවද්ශානවය්දී 
අසූවකෝටියක් වදවිවයෝ දමත ෙූහ. වදේවලාවින් බට කල්හි 
සංකස්ස නගරද්ොරවය්දී තිස්වකෝටියක් සත්ත්ෙවයෝ දමිත ෙූහ. 

ශාාකයරට කපිලෙත්තුපුරවය් නිවගරාධාරාමවය් බුද්ධෙංශා 
වද්ශානවය් දී ද මහාසමය සූතර වද්ශානවය්දී ද අපරමාණ 
වද්ෙතාවෙෝ දමිත ෙුහ. සුමනමාලාකාර සමාගමය, ගරහදින්න 
සමාගමය, අනන්දවසට්ඨි සමාගමය, නම්බුකාජීෙක සමාගමය, 
මණ්ඩුකවද්ෙපුතර සමාගමය, මට්ටකුණ්ඩලීවද්ෙපුතර සමාගමය, 
සුලසා නගර වසෝභනී සමාගමය, සිරිමා නගර වසෝභනී 
සමාගමය, වප්සකාර ධීතු සමාගමය, චූලසුභද්ො සමාගමය, 
සාවක්තබරාහ්මණ සමාගමය, ආලාහන දස්සන සමාගමය, 
සුනපරන්තක සමාගමය යන සමාගම් හි සූොසු දහස බුගින් 
සත්ෙවයෝ දමිත ෙූහ. 

(වම් ගණන මිලින්දපඤ්භවයනි.) 

වමවස් වබවහෝ සත්ත්ෙයන් දමනය කළ බුවින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී නම් වෙති. 
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අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී ගුණය විස්තර කිරිවම් දී 
පණ්ඩිතමානවයන් මත්ෙ සිටි සච්චකාදීන් දමනය කළ සුටි ද, 
කුලමානවයන් මත්ෙ සිටි ශාාකයාදීන් දමනය කළ දැටි ද, 
නාතිමානවයන් මත්ෙ සිටි ඇතුම් බරාහ්මණයන් දමනය කළ 
සුටි ද, මුළාෙ මිසදිටු වගන සිටි ඇතුම් තීර්යකයන් හා 
ඔෙුන්වග් ශාරාෙකයන් දමනය කළ සුටි ද, අංගුලිමාල - 
නාලාගිරි - ආලවක අති චණ්ඩයන් දමනය කළ සුටි ද, 
අතිසම්මූළ්හෙ සිටි බකබරහ්මාදීන් දමනය කළ සුටි ද, 
අදින්නපුබ්බක මච්ඡරියධකෝසියාදී මහ මසුරන් දමනය කළ 
සුටි ද, තෙත් දමනයට දුෂ්කර පුද්ගලයන් දමනය කළ සුටි ද 
විස්තර කළ යුතුය. වම් කුඩා ගරන්යවයන් ඒො විස්තර කළ 
වනාවහන බුවින් සච්චක දමනය පමණක් වමහි දක්ෙනු 
ලුවේ. 

සච්චක දමනය 

තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඩ විසු කාලවය් 
චෙශාාලිපුරවයහි සච්චක නම් නිගණ්ාපුතරවයක් විසී. ඔහුවග් 
මාපිය වදවදන ොද පන්සියය බුගින් දැන සිටි උගතුන් ය. 
සච්චක ඒ වදවදනා දත් සියල්ල ද වනාවයක් ශාිල්පශාාස්තර හා 
භාහිරසමයයන් ද උවගන කීර්තිමත් පඬිෙරවයක් විය. ඔහු 
චෙශාාලිවයහි ලිච්ඡවි කුමාරයන්ට උගන්ො ගුරුෙරයා ද විය. 
“තමා තරම් දත්, තමා හා ොදකයා කිරිමට සමත් අනිකකු 
වලෝකවය් නුතය” කියා සිතා ඔහු පණ්ඩිත මානවයන් මත්ෙ 
සිටිවය් ය.  

ඔහු චෙශාාලිවයහි නනයා මුද සිට මා ොද කළ 
වහාත් වෙෙුලා වනා යන, කිසිලිෙලින් ඩහදිය වනා ෙුගිවරන 
පණ්ඩිතවයක් ගණාචායයයවයක් නුත. සමයක් සම්බුද්ධය යි 
කියා වගන සිටින්නකු ෙුෙ ද මා ොද කළ වහාත් වෙෙුලා 
යන්වන් ය. ඔහුවග් කිසිලිෙලින් ඩහදිය ගලන්වන් ය”යි  
පුරසාරම් බස් වොඩන්වන් ය. 
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දිනක් සච්චක වේසාලිවයහි පාගමනින් ඇවිදිනුවය් එහි 
පි ු පිණිස පිවිසි අස්සජි මහරහතන් ෙහන්වස් හමුවී 
උන්ෙහන්වස් හා පිළිසඳර කයා වකාට “පින්ෙත් අස්සජියනි, 
වකවස් ශාරමණ වගෞතමවයෝ ශාරාෙකයන් හික්මෙත් ද? ශාරමණ 
වගෞතමයන් වබවහවින් ශාරාෙකයන්ට අනුශාාසනා කරන්වන් 
වකවස්දැ”යි විචාවළ් ය. 

“රෑපං හික්ඛවෙ අනිච්චං, වේදනා අනිච්චං, සඤ්ඤා 
අනිච්චා, සංඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං, රෑපං 
භික්ඛවෙ අනත්තා, වෙදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, 
සංඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා, සේවේ සංඛාරා 
අනිච්චා, සේවේ ධම්මා අනත්තා,” 

“අග්ගිධවස්සන, භගයෙතුන් ෙහන්වස් වමවස් 
ශාරාෙකයන් හික්මෙන්නාහ, වමවස් ශාරාෙකයන්ට වබවහවින් 
අනුශාාසනා කරන්නාහ”යි අස්සජි වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 

එකල්හි සච්චක “පින්ෙත් අස්සජියනි, වනා ඇසිය 
යුත්තක් ඇසීමි, යම් කිසි විවටක, ඒ භෙත් වගෞතමයන් මුණ 
ගුසී කයා කරන්නට ෙුෙ වහාත් ඔහු වම් පාප දෘෂ්ටිවයන් 
මිදවිය හුකි ෙන්වන් ය’යි කීය. 

එසමවයහි පන්සියයක් ලිච්ඡවීහු යම්කිසි කරුණක් 
නිසා ඔෙුන්වග් සන්යාගාරයට රැස්ෙ හුන්හ. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් හා පරසිද්ධිවය් ොද කර උන් ෙහන්වස් පරදෙනු 
කුමුති සච්චක රැස්ෙ හුන් ලිච්ඡවීන් වෙත වගාස් “පින්ෙත් 
ලිච්ඡවීන් අපහා එත්ො, අද ශාරමණ වගෞතමයන් සහ අපත් 
අතර ොද කයාෙක් ෙන්වන් ය. ශාරමණ වගෞතමයන්වග් 
ශාරාෙකයකු ෙන අස්සජි භික්ෂුෙ කී පරිදී ඒ කයාවෙහි ශාරමණ 
වගෞතමයන් ද එවස් ම පිහිටා සිටිය වහාත් මම ෙොවරෝපණය 
වකාට වීයයය ඇති පුරුෂයකු විසින් දික් වලාම් ඇති එළුෙකු 
වලාම් ෙලින් අල්ලා ඒ වම් අත අදිමින් වසාලෙන්නාක් වමන් 
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ශාරමණ වගෞතමයන් ොද කයාවෙන් වසාලෙන්වනමි. 
සුරාධුර්තයකු සුරාපානස්යානවය් එළන කළාලය පිරිසිදු කරණු 
පිණිස වකානකින් වගන ගුඹුරු දිවයහි ගසා වහළන්නාක් 
වමන්, සුරාධූර්තයකු සුරා වපරන මහ වපරහවනහි කසට 
හරිනු පිණිස දිවයහි ලා වකානකින් වගන ගසා වහලන්නාක් 
වමන්, හණ වස්දීවම් වයවදන අය දිවයහි ලා තුබු හණ මිට 
වගන ගස ගසා වසෝදන්නාක් වමන් ශාරමණ වගෞතමයන් 
ොදවයන් වසාලොලමි, ගසාලමි, පින්ෙත් ලිච්ඡවීනි, ෙහා 
එත්ො, අද ශාරමණ වගෞතමයන් හා අපත් අතර ොදකයාෙක් 
ඇතිෙන්වන්ය’යි කීය. 

එකල්හි ඇතුම් ලිච්ඡවිහු කිවමක් ද ශාරමණ වගෞතමවයෝ 
සච්චක නිගණ්ා පුතරයා හට ොොවරෝපණය වකවරත් ද? 
නුතවහාත් සච්චක නිගණ්ා පුතරවයෝ ශාරමණ වගෞතමයන්ට 
ොොවරෝපණය කවරත්දැ’යි කීහ. එය අසා ඇතුම් ලිච්ඡවීහු 
සච්චක නිගණ්ා  පුතරයා භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට ෙොවරෝපණය 
කරන්නට කෙවරක් ද? ඔහුට භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ට 
ොොවරෝපණය කළ හුකි ද? භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ම සච්චක 
නිගණ්ා පුතරයා හට ොොවරෝපණය කරන්නාහ’යි කීය. 

ඉක්බිති සච්චක තමාවග් සපන්කම් වපන්වීමට 
පන්සියයක් ලිච්ඡවීන් ද කුඳො වගන භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ෙුඩ වෙවසන මහා ෙනවයහි කූටාගාර ශාාලාෙ වෙත ගිවය් ය. 
එකල්හි වබාවහෝ භික්ෂූහූ අභයෙකාශාවයහි සක්මන් කරමින් 
උන්හ. සච්චක ඒ භික්ෂුන් වෙත වගාස් ‘ශාරමණ වගෞතමවයෝ 
වකාහි වෙවසත් දැ’යි ඇසීය. “මහවෙවනහි ගසක් මුල 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඩ සිටිති’යි භික්ෂහුු කීය. එදින 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සච්චකයා මහ පිරිසක් සමඟ ොදයට 
එන බෙ කලින් ම දැන ෙොරා පිරිසට ඉඩ ඇති ෙනු පිණිස 
මහෙනවයහි ගසක් මුල ෙුඩ හුන් වස්ක. 
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සච්චක පිරිස සමඟ එහි වගාස් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
හා පිළිසඳර කයා වකාට එකත්පවසක හිඳගත්වත් ය. ලිච්ඡවීහු 
ද ොදය බලනු රිසිවයන් තම තමන්ට සුදුසු තුන් ෙල හිඳ 
ගත්හ. ඉක්බිති සච්චක “පින්ෙත් වගෞතමයන්වග් අෙසර 
ලුවබත වහාත් යම් කිසිෙක් විචාරම්’යි කී ය, “කුමුති නම් 
අසෙ අග්ගිවෙස්සන”යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 

එකල්හි සච්චක “පින්ෙත් වගෞතමයනි, ඔබ ශාරාෙකයන් 
වකවස් හික්මෙන්වනහි ද? ඔබ ශාරාෙකයනට වබවහවින් 
අනුශාාසනා කරන්වන් වකවස් දැ’යි ඇසීය. අස්සජි වතරුන් 
ෙහන්වස්වග් ඔහුට ෙොළ අකාරය මඳකුදු වෙනස් කර 
තයාගතයන් ෙහන්වස්  විසින් ෙොළ වහාත් පරානවයන් පසු 
අස්සජි භික්ෂුෙ කීවය් අනිකක, ශාරමණ වගෞතමයන් කියන්වන් 
අනිකක, මා ආවය් අස්සජි භික්ෂුෙ කී වලස ශාරමණ 
වගෞතමයන් කියතවහාත් ොොවරෝපණය කිරිමටය කියා, 
සච්චකට ගුලවී යන්නට ඉඩ වනා ලුවබනු පිණිස 
තයාගතයන් ෙහන්වස් මඳ වෙනසකුදු වනා වකාට අසස්ජි 
වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළ වලසම:- 

“රෑපං හික්ඛවෙ අනිච්චං, වෙදනා අනිච්චං, සඤ්ඤා 
අනිච්චා, සංඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං, රෑපං 
භික්ඛවෙ අනත්තා, වෙදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, 
සංඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා, සේවේ සංඛාරා 
අනිච්චා, සේවේ ධම්මා අනත්තා,” 

 “වමවස් මම ශාරාෙකයන් හික්මෙමි, ශාරාෙකයනට 
වබවහවින් අනුශාාසනා කරමි”යි ෙොළ වස්ක. 

එකල්හි සච්චක නිගණ්ාපුතර “පින්ෙත් වගෞතමවයනි, 
මට උපමාෙක් ෙුටවහ්ය’යි කීය. “කියෙ, අග්ගිවෙස්සන’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. “පින්ෙත් වගෞතමවයනි, යම් 
බීන නාතියක් පුළ වී ගස්-ෙුල් වී ෙුවඩත් නම් ඒ සියල්ල 
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වපාවළාෙ ඇසුරු වකාට වපාවළාවෙහි පිහිටා ෙුවඩත් ද, කාය 
බලවයන් කරනු ලබන යම් කර්මාන්තවයෝ වෙත් ද, ඒ සියල්ල 
වපාළෙ නිසා වපාවළාවෙහි පිහිටා කරනු ලුවබත් ද, එවමන් 
රෑපය ආත්මය වකාට ඇති පුද්ගල වතවම් රෑපවයහි පිහිටා 
පින් වහෝ පේ රැස් කරයි, වේදනාෙ ආත්ම වකාට ඇති පුද්ගල 
වතවම් වේදනාවෙහි පිහිටා පින් වහෝ පේ රැස් කරයි, සංඥාෙ 
ආත්මය වකාට ඇති පුද්ගල වතවම් සංඥාවෙහි පිහිටා පිං වහෝ 
පේ රැස් කරයි, සංස්කාරයන් ආත්ම වකාට ඇති පුද්ගල වතවම් 
සංස්කාරයන් හි පිහිටා පින් වහෝ පේ රැස් කරයි. විඥානය 
ආත්ම වකාට ඇති පුද්ගල වතවම් විඥනවයහි පිහිටි පින් වහෝ 
පේ රැස් වකවර්ය”යි සච්චක කීය. 

“අග්ගිවෙස්සන, නුඹ රෑපය මවග් ආත්මය ය. වේදනාෙ 
මවග් ආත්මය ය, සංඥෙ මවග් ආත්මය ය, සංස්කාරවයෝ මවග් 
ආත්මය ය, විඥානය මවග් ආත්මය ය යි කියන්වනහි දැ’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 

“පින්ෙත් වගෞතමවයනි, රෑපවය්  මවග් ආත්මය ය, 
වේදනාෙ මවග් ආත්මය ය, සංඥෙ මවග් ආත්මය ය, 
සංස්කාරවයෝ මවග් ආත්මය ය, විඥානය මවග් ආත්මය ය යි 
මම කියමි. වම් මහනන සමූහය ද එවස් කියති’යි සච්චක කීය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් සච්චකයා කියන වදය 
නුෙතත් විචාරා ඔහු ඒ කයාවෙහි වහාදට ම පිහිට ෙූ බුවින් 
ඔහුට තමාවග් කීවමහි යම්කිසි ෙරදක් ඇත්වත් ද? කියා සුක 
ඇති විය. ඔහු චකරාටිකවයකි. ෙරදක් ඇවතාත් එය තමා පිට 
පමණක් වනා ෙුටී සුම වදනා පිටම ෙුවට්ො යි සිතා අනික් 
අයත් එයට ඈඳා ගනු පිණිස “වම් නනසමුහයත් එවස් 
කියන්නාහ’යි සච්චක කීය. 

වකාතරම් චකරාටිකයකුට ෙුෙ ද බුදුරදුන් රෙටන්නට 
වනා පිළිෙන. මහනනයා පිට ෙරද පටො ඔහුට නිදහස් 
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ෙන්නට ඉඩ වනා තබනු පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් 
“අග්ගිවෙස්සන, මහනනයාවග් අදහස් කුමට ද? අප හා ොදයට 
අවේ වම් නන සමුහය වනාෙ නුඹ ය. නුවේ ොදයම කියෙ’යි 
ෙොළහ. “පින්ෙත් වගෞතමවයනි, මම රෑපය මවග් ආත්මය ය, 
වේදනාෙ මවග් මවග් ආත්මය ය, සංඥා මවග් ආත්මය ය, 
සංස්කාරවයෝ මවග් ආත්මය ය, විඥානය මවග් ආත්මය ය යි 
කියමි’යි සච්චක කීය. 

“අග්ගිවෙස්සන, මම නුවඹන් වම් කාරණය අසමි. 
නුඹට ෙුටවහන සුටියකට එය විසඳන්න. අග්ගිවෙස්සන, 
රනවයහි  අභිවෂ්ක ලත් රවනකුට වම් පවස්නදී වකාවසාල් 
රනුට වමන් අනාසත් රනුට වමන් තමාවග් රවටහි මරා දැමිය 
යුත්තන් මරා දැමිය හුකි වලසත්, ධනය වගන දුප්පත් කළ 
යුත්තන් දුප්පත් කළ හුකි වලසත්, රවටන් වනරපිය යුත්තන්  
වනරපිය හුකි වලසත්, තමාවග් ආධිපතයය තමාවග් අණසක 
සිය රවටහි පුෙුත්විය හුක්වක් වනා වේ දැ’යි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ෙොළහ. 

සච්චකවග් ොදය බිඳලනු පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් 
විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණ කුමට ඉදිරිපත් කරන ලද්දක් දැයි 
වනාදත් සච්චක, තමාවග් වබල්ල කපන්නාට තමා ම කඩුෙ 
මුෙහත් කර වදන්නාක් වමන් “පින්ෙත් වගෞතමයාණනි, 
අභිවෂ්ක ලත් රනුට පවස්  නදී වකවසාල් රනුට වමන්, අනාසත් 
රනුට වමන් තමාවග් රවටහි තමාවග් අඥාෙ තමාවග් ආධිපතය 
පුෙුත්විය හුකිය. පුෙුත්වීමට සුදුසු බෙක් ද ඇත්වත් ය. 
වගෞතමයාණනි, වකාවසාල් රනුට හා අනාසත් රනුට පමණක් 
වනාෙ වම් ෙජ්ජින්ට හා මල්ලයන්ට ද ඔෙුන්වග් රටෙල ආඥාෙ 
පුෙුත්විය හුකිය. ඔෙුන්ටත් එවස් කිරිමට සුදුසු බෙක් ද 
ඇත්වත්ය’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළ කරුණ ෙඩාත් 
ෙර්ණනා වකාට සච්චකයා අනුමත වකවළ් ය. 
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එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, 
“අග්ගිවෙස්සන, නුඹ රෑපය මවග් ආත්මය යි කයින්වනහි ය. 
එය එවස් නම් රනුන්ට සිය රවටහි තමන්වග් අඥාෙ පුෙුත්විය 
හුකි ෙන්නාක් වමන් නුවේ රෑපවයහි නුවේ ආඥාෙ 
ආධිපතයය පුෙුත්විය හුකි විය යුතු ය, මවග් රෑපය වමවස් 
වේො, වමවස් වනා  වේො ය කියා නුවේ රෑපය වකවරහි  
නුවඹ ආඥාෙ ආධිපතය පුෙුත්විය හුකි දැ’යි ෙොළ වස්ක. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පරශා්නය සච්චකට 
උභවතෝවකෝටික පරශා්නයක් විය. වකවස් පිළිතුරු දුන ද ඔහුට 
ගුලවීමක් නුත. ඉදින් “රෑපවයහි තමාවග් ආධිපතය 
පුෙුත්විය හුකිය”යි පිළිතුරු දුන වහාත් ලිච්නවීහු නුඟි සිට 
“ආචායයයවයනි, රෑපවය් ඔබවග් ආධිපතයය පුෙුත්විය හුකි 
නම් ඔබවග් ඔය වීරෑප ශාරිරය වම් ලිච්ඡවීන්වග් ශාරීර වමන් 
ලස්සන කර වනාගන්වන් මන්දැ’යි කියමින් සච්චකයා 
වපවළන්නාහ. ඉදින් “රෑපය වකවරහි ආධිපතයය වනා 
පුෙුත්විය හුකිය” පිළතිුරු දුන්වහාත් “නුඹ කලින් රෑපය 
මවග් ආත්මයය යි කියා දැන් අනිකක් කියන්වනහිය’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොවරෝපණය කරන්නාහ. වමවස් කිෙ ද 
ගුලවීමක් වනා ලුබිය හුකි බෙ ෙුටහි සච්චක තුෂ්ණීම්භුත 
විය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වදෙනුෙද විචාවල් ය. සච්චක 
තුෂ්ණිම්භුත විය. 

එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, 
“අග්ගිවෙස්සන, ෙහා පිළිතුරු වදනු, වම් නුඹට තුෂ්ණිම්භුත 
විමට කාලය වනාවේ. අග්ගිවෙස්සන, තයාගතයන් ෙහන්වස් 
විසින් තුන්ෙන ෙරටත් විචාළ පසු යවමකු පිළිතුරු වනාදී 
සිටිය වහාත් එතුනදී ම ඔහුවග් හිස සත්කඩකට පුලී 
යන්වන්ය’යි ෙොළහ. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණි 
අලූත මා විසින් අෙවබෝධ කරන ලද වම් ගුඹුරු ෙු සියුම් ෙූ 
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ධර්මය වද්ශානය කළ ද වම් සත්ෙයන්ට වනා ෙුටවහනු ඇතය 
යි දහම් වදසිමට මන්වදෝත්සාහී ෙු දිනවයහි සක්වදේරන මහා 
බරහ්මයා හා බුදුරදුන් වෙත පුමිණ “ස්ොමිනි, දහම් වදසනු 
මුනෙ, නුඹ ෙහන්වස් වග් අණට අකීකරු ෙන්නෙුන් අපි 
කිකරු කර ෙන්වනමුය, නුඹ ෙහන්වස්ට ධර්මචකරය වේො, 
අපට ආඥාචකරය වේො”යි කියා කරන ලද පරතිඥාෙක් ඇති 
බුවින් සච්චක තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අණට කීකරු වනාවී 
සිටින කල්හි ඒ බෙ සක්වදවිදු දැක සච්චක ලො පරශා්න 
විසඳෙනු පිණිස එහි පුමිණිවය් ය. 

ඉක්බිති සක්වදවිදු රුදුරු යක් වෙසක් වගන ගිනිදැල් 
විහිවදන ෙනරායුධයක් සච්චකවග් හිසට උරුක්කර වගන 
සිටිවය් ය. යකු වපවනන්වන් සච්චකට හා බුදුනට පමණී. යකු 
දැකිවමන් සච්චකවග් ඇවඟ් වල් උණු විය. පපුෙ ගුවහන්නට 
විය. කිසිලිෙලින් පමණක් වනාෙ නළල් ෙටින් ද දහඩිය 
ගලන්නට විය. තමාට යවකකු වපවනතත් වසස්සන්ට යකු 
වනා වපවනන බෙ පිරිස හුසිවරන ආකාරය බලා සච්චක 
වත්රුම් ගත්වත් ය. යවකකු ගුන කයා කළ වහාත් වමවතක් 
වනා වපනුණු යකුන් නුඹට වපවනන්නට පටන් ගත්වත් දැන් 
ද? කියා වසස්වසෝ ඔහුට පරිහාස කරන්නාහ. ඒ බෙ දන්නා 
සච්චක වම් වෙලාවේ මට බුදුරදුන්වග් පිහිට හුර අන් පිහිටක් 
නුතය සිතා “පින්ෙත් වගෞතමවයනි, අසන් මුනවි, මම 
පිළතුරු වදමි”යි කීය. 

ඉක්බිති බුදුරදුන් හා සච්චක අතර ඇති ෙූ 
පරශා්වනෝත්තර කයාෙ වමවස් ය. 

“අග්ගිවෙස්සන, නුඹ රෑපය මාවග් ආත්මය ය යි 
කියන්වනහි ය. මාවග් රෑපය වමවස් වේො! වමවස් වනා 
වේො යි රෑපය වකවරහි නුවේ බලය පුෙුත්විය හුකි ද?” 

“වනා හුකියි, වගෞතමවයනි,” 
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“කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන, කල්පනාවෙන් කයා 
කරන්න. නුවේ පළමු බස හා පසුෙ කී බස සුසවඳන්වන් 
නුත. අග්ගිවෙස්සන, නුඹ වේදනාෙ මාවග් ආත්මය යි 
කියන්වන හිය, මාහට වමබඳු වේදනා වේො, වමබදු වේදනා 
වනා වේො යි වේදනාෙ වකවරහි නුවේ බලය පුෙුත්විය 
හුකි ද?  

“වනා හුකියි, වගෞතමවයනි,” 

“කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන, කල්පනා කර කයා 
කරන්න, නුවේ පළමු කීම හා පසුෙ කීම වනා සුසවඳයි, 
අග්ගිවෙස්සන, නුඹ සංඥාෙ මවග් ආත්මයයි කියන්වනහි ය, මා 
හට වමබදු සංඥාෙ වෙත්ො! වමබදු සංඥාෙ වනා වෙත්ො යි 
සංඥාෙ වකවරහි නුවේ බලය පුෙුත්විය හුකි ද?” 

“වනා හුකියි, වගෞතමවයනි,” 

“කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන, කල්පනා වකාට 
කයා කරන්න, නුවේ පළමු කීම හා පසුෙ කීම වනා සුසවඳයි, 
අග්ගිවෙස්සන, සංස්කාරවයෝ මවග් ආත්මය යි කයින්වනහි ය, 
මට වමබදු සංස්කාරවයෝ වේො, වමබදු සංස්කාරවයෝ වනා 
වේො යි සංස්කාරයන් වකවරහි නුවේ බලය පුෙුත්විය හුකි 
ද? 

“වනා හුකියි, වගෞතමවයනි,” 

“කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන, කල්පනා වකාට  
කයා කරන්න, නුවේ පළමු කීම හා පසුෙ කීම වනා සුසවඳයි, 
අග්ගිවෙස්සන, නුඹ විඥානය මවග් ආත්මය යි කියන්වනහි ය, 
මට වමබදු විඥනයක් වේො. වමබඳු විඥනයක් වනා වේො යි 
විඥනයක් වකවරහි නුවේ බලය පුෙුත්විය හුකි ද? 

“වනා හුකියි, වගෞතමවයනි,” 
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“කල්පනා කරන්න අග්ගිවෙස්සන, කල්පනා වකාට 
කයා කරන්න, නුවේ පළමු කීම හා පසුෙ කීම සුසවඳන්වන් 
වනාවේ. අග්ගිවෙස්සන, රෑපය නිතය ද? අනිතය ද? 

“වගෞතමවයනි, අනතය යි,” 

“යමක් අනිතය නම් එය සුඛයක් ද? දුක්ඛයක් ද?” 

“එය දුිඃඛයක් , වගෞතමවයනි,” 

“යමක් අනිතය නම් දුක නම් වපරවළන ස්ොභාෙය 
ඇත්වත් නම් ඒ වදය මාවග් ය කියා වහෝ එය මමය කියා වහෝ 
එය මවග් ආත්මය කියා වහෝ ගුනිම සුදුසු ද?” 

“සුදුසු වනා වෙයි, වගෞතමවයනි,” 

වේදනා - සංඥා - සංස්කාර- විඥානයන් ගුන විචාළ 
කල්හි  ද සච්චක එවස් ම පිළිතුරු දිණ. ඉක්බිති භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, “කිමද අග්ගිවෙස්සන, යවමක් 
පඤ්චස්කන්ධය මාවග්ය මමය මාවග ් ආත්මයයි වගන 
පඤ්චස්කන්ධය සංඛයාත දුක්ඛවයහි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන 
ෙශාවයන් ඇලී ගුලී සිටී නම්, ඔහු දුක්ඛය වම්ය කියා හුඳින 
ගනී ද දුක් වකළෙර වකාට වහෝ වෙවස් දැ’යි විචාළහ. “පින්ෙත් 
වගෞතමයනී, වකවස් නම් එවස් වේද? වනාවේ ම ය’යි සච්චක 
කීය. ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් “එවස් නම් අග්ගිවෙස්සන, 
නුඹ දුක ම මාවග් ය කියා ද මමය කියා ද මාවග් ආත්මය 
කියා ද ගනිමින් දුවකහි ම ඇලී ගුලී සිටින්වනක් වනා 
වෙහිදැ’යි විචාළහ. “එවස් ය, වගෞතමවයනි,”යි සච්චක කීය. 

ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් “අග්ගිවෙස්සන හරයක් 
වසායනු කුමති පුරුෂයකු තියුණු වපාවරාෙක් වගන ෙනයට 
පිවිස එහි මහත් ෙු වකවසල් ගසක් දැක එහි මුල කපා අග 
කපා කඳ වගන හරය වසායනු පිණිස එකින් එක පතුරු 
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ගුළෙුෙ වහාත් ඔහුට හරයක් ලබා ඵලයකුදු දක්නට 
වනාලුවබන්වන් ය. එවමන්ම අප විසින් නුවේ ොදය එකින් 
එකට විමසු කල්හි එහි කිසි හරයක් වනා ලුබිණ. නුඹ පරාජිත 
ෙුවෙහි ය. “අග්ගිවෙස්සන, නුඹ චෙශාාලිවයහි නනය මුද මා 
ොද කයා කළවහාත් අර්හත් සමයක්සම්බුද්ධ වෙමි යි කියා 
වගන සිටින වකවනකු ෙුෙ ද වෙෙුලා යන්වන් ය, ඔහුවගන් 
ඩහදිය ගලන්නට ෙන්වන් ය. මා ොද කයා කළවහාත් සිත් 
නුති කණුෙක් ෙුෙද වෙෙුලා යන්වන්ය’යි කීවයහි, එවහත් දැන් 
නුවේ නලළින් ගලන ඩහදිය නුවේ උතුරු සළුෙට ෙුටී එය 
විනිවිද වපාවළවෙටත් ෙුවටන්වන් ය. මවග් ශාරිරවයහි නම් 
දහඩිය බිඳකුදු නුතු යි ෙොරා සිෙුර ද කයින් මඳක් ඉෙත් 
වකාට දැක්ෙූ වස්ක. 

සච්චක සෙමඥභාෙය පරකාශා කර සිටින අනය 
ශාාස්තෲෙරයන් වෙත වගාස් ොද වකාට ඔෙුන් පරදො නය 
වඝෝෂා කරමින් එන්වනකි. ඔහු තමාවග් සපනක්ම් කියමින් 
සිටිවය් එවහයිනි. බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ඔහුවග් ොදවයහි 
නිසරු බෙ දක්ො ඔහු පරාජිත බෙ පුෙසු කල්හි සච්චක 
පරානය පිළිවගන කර කියාගත හුකි කිසිෙක් නුතිෙ 
ලජ්නාවෙන් බිම බලාවගන හුන්වන් ය. 

සච්චක වහාදටම දමනය වී ලජ්නාවෙන් මිරිවකමින් 
බිම බලාවගන ඉන්නා කල්හි දුරැමුඛ නම් ලිච්නවී කුමාරයා 
භාගයෙතුන් ෙහන්ස, මට උපමාෙක් ෙුටවහ්ය’යි කීය. “කියෙ 
දුර්මුඛය’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. එකල්හි දුර්මූඛ 
ඔහුවග් උපමාෙ කියනුවය් “ස්ොමීනි, ගමක් සමීපවය් 
වපාකුණක් ඇත, එහි මහා කකුළුවෙක් ද ඇත. දිනක් ගවම් 
දරුදැරියන් සමුහයක් එහි වගාස් වපාකුණට බුස කකුළුො 
වගාඩ දැම්වමෝ ය. ඌ අ ු දිගු කරන්නට පටන් ගත්වත් ය. 
එයින් ගවම් දරුවෙෝ ලී කුබලි ෙලින් වහෝ කුබිලිති ෙලින් 
වහෝ උවග් අ ුටිකද සිඳ දැම්වමෝ ය. ඌ නුෙත වපාකුණට 
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පුමිණීමට වනා සමත් විය. එවමන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් වම් නිගණ්ාපුතර සච්චකවග් දෘෂ්ටි නමුති අ ු සිඳලන 
ලද්වද් ය. එයින් සච්චක නුෙත ොද කරනු රිසිවයන් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත වනා එන තුනට පුමිණිවය්ය’යි 
කීය.  

ශාාස්වතරෝද්ගරහණවය් දී සච්චකවගන් නිගරහ ලුබ ඔහු හා 
අමනාපවයන් සිටින ලිච්ඡවී කුමාරයන් වබාවහෝ වදවනක් ද 
එහි පුමිණ සිටිවයෝ ය. සච්චකට නිගරහ කිරිමට වම් වහාඳම 
වේලාෙයයි ඔෙුහු ද දුර්මුඛවග් කයාෙ අෙසන් ෙන තුරු වනා 
ඉෙසිල්වලන් සිටියහ. සච්චක ඔෙුන් සිටින ආකාරවයන් ම ඒ 
බෙ වත්රුම් වගන ඔෙුනට කයා කරන්නට ඉඩ වනා ලුවබනු 
පිණිස “නෙත්ෙනු දුර්මුඛ, නුඹ හා අපවග් කයාෙ නුත. අප 
වමහි කයා කරන්වන් ශාරමණ වගෞතමයන් සමඟ ය’යි කීයා, 
නුෙතත් බුදුන් ෙහන්වස්වගන් පරශා්න විචාවළ් ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඒොට පිළිතුරු ෙොළහ. 

ඉක්බිති සච්චක “පින්ෙත් වගෞතමවයනි, ඔබ හා 
ොදයට ආ අපි ම ෙරද කරුවෙෝ වෙමු. මද කිවපනු ඇවතකු 
හා ගුවටන්නට ගිය එකකුට වසතක් විය හුක ය. වඝෝර 
විෂුති සර්පයකු හා ගුටුණු එකකුට වසතක් විය හුකි ය. මහා 
ගිනි කඳක් හා ගුටුණු එකකුට වසතක් විය හුකි ය. භෙත් 
වගෞතමයන් හා ගුවටන්නට ආ එකකුට වසතක් නම් 
වනාෙන්වන් ම ය. භෙත් වගෞතමයන් හා ොදයට අෙුත් අප 
කවළ් ෙරදකු’යි කියා “පින්ෙත් වගෞතමයනි, වසට දින භික්ෂු 
සංඝයා ද සමග මාවග් ොනය ඉෙසනු මුනෙ ’යි ද කීය. 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඔහුට අනුගරහ පිණිස තුෂ්ණීම්භාෙවයන් 
ඉෙසා ෙොළ වස්ක. 

සච්චක, ලිච්ඡවීන් විසින් පුදනු ලබන උසස් 
පුද්ගලවයකි. ලිච්ඡවීහු දිනකට බත් සුළි පන්සියය බුගින් 
යෙති. එො ඔහු තමාට එෙන බත් සුළි බුදුනට පිරිනුමිමට 
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සුදුසු වස් පිළිවයල කර එෙන වලස ලිච්ඡවීන්ට දැන්වී ය. 
ලිච්ඡවීහූ පසු දින සුදුසු වස් පිළියල කළ  පන්සියයක් බත් 
සුළි සච්චකවග් අරමට යුෙූහ. ඔහු සිය අරවමහි පරණීත වලස 
දන් පිළිවයල කරො අසුන් පනෙො බුදුරදුන්ට දන්ො යුවී ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් බික්සඟන සමඟ එහි ෙුඩම වකාට 
ඔහුවග් ොනය පිළිවගන ෙොළ වස්ක. ෙළඳො අෙසානවය් දී 
සච්චක බුදුරදුන් සමිපවය් එක් මිටි අසුනක ොඩිවී “පින්ෙත් 
වගෞතමවයනි, වම් ොනවයන් ෙන යම් පිනක් වේ නම් යම් 
ආනිසංසයක් වේ නම් එය වම් ලිච්ඡවීන්ට වේො’යි කීය. 
එකල්හි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් “අවීතරාගී අවීතද්වේෂී 
අවිතවමෝහී වතාපට දීවමන් ෙන ඵලය ොයකයන්ට ෙන්වන් ය. 
අපට දුන්වන් නුඹය, අප ෙුනි වීතරාගී වීතද්වේෂී වීතවමෝහී 
දක්ෂිණාර්හයන්ට දීවමන් ෙන ඵලය නුඹට ෙන්වන්ය’යි 
සච්චක ඉන් ඵලයක් බලාවපාවරාත්තු වනාෙතුදු අනාගත 
ොසනාෙ පිණිස ොනවයන් ෙන ඵලය ඔහුට ම පුෙරෑ වස්ක. 

එො සච්චක බුදුරදුන් හා ොදයට වගාස් පරානය ලුබ 
මහනනයා මුද ලුජ්නාෙට පත් ෙුෙ ද එපමණකින් ඔහු බුදුරදුන් 
පුරදවීවම් අදහස වනා හවළ් ය. ඔහු නුෙතත් බුදුරදුන් හා 
ොද කිරිමට නිද්රාෙ පිළිබඳෙ පරශා්ණයක් වගාතා ගත්වත් ය. 
“කළින් මා පිරිස කුඳො වගන ශාරමණ වගෞතමයන් වෙත 
යාවමන් කවළ් අනුෙණ කවමක, ොදයට යා යුත්වත් 
අපරසිද්ධිවය් ය. එවස් වගාස් ශාරමණ වගෞතමයා පුරදවිය හුකි 
වී නම් මවග් ලේධිය දක්ො නය පරකාශා කළ හුකි ය. මා 
පුරදුන ද අඳුවරහි කළ නුටුමක් වසයින් කිසිවෙක් වනාදැන 
ගන්නාහ’යි සිතා, තයාගතයන් ෙහන්වස්ට වදෝෂාවරෝපනය 
පිණිස ඔහු තනිෙම ගිවය් ය. මහා කාරුණික ෙූ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ඔහුට දහම් වදසීමට ආනාගතවය් විය හුකි යහපත 
දැන ෙොරා කරුණා වපරදැරිෙ සච්චකයා පිළිවගන ඔහුවග් 
පරශා්න විසඳමින් මහාසච්චක සූතර ධර්මය ෙොළ වස්ක. 
සච්චකවග් නුෙණ වමෝරා වනා තුබුවණන් සූතර වදකක් ම අසා 
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ද ඔහුට ධර්මාෙවබෝධය වනා වීය. යටත් පිරිසයින් අත් ඔසො 
ෙුඳිම් මාතරයකුදු වනා කරන වම් නිගණ්ායාට තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වබාවහෝ වෙවහස වගන ධර්මවද්ශානා කරන ලදුවය් 
අනාගතවය් ඔහුට ලක්දිෙ ඉපිද පුවිදිෙ රහත් ෙ නිෙන් දැකිය 
හුකි ෙන බෙ දුටු වහයිනි. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පා ෙොළ වස්ක. 
සච්චක මිනිස් වලාවින් චුතෙ වදේවලාෙ උපන්වන් ය. වමහි 
බුදුසසුන පිහිටි පසු සච්චක වදේවලාවින් චුතෙ දක්ෂිණගිරි 
විහාරස්යානවයහි ඇමති පෙුලක ඉපිද පුවිදි වීමට සුදුසු 
ෙයසට පුමිණි කල්හි ගිහිවගන් නික්ම පුවිදි විය. ඔහු 
කාෙබුද් රක්ඛි  නම් වීය. ඒ භික්ෂු වතවම් තරිපිටක ධර්මය 
මුනවින් උවගන ආචායයය ෙරවයක් වී දිනක් වබාවහෝ භික්ෂුන් 
සමග උපාධයායන් දක්නට ගිවය්ය. උපාධයායන් ෙහන්වස් 
තමන්වග් සඬිවිහාරිකයා හික්මෙන්නට සිතා තරිපිටකය උවගන 
මහා පිරිසකුත් සමඟ පුමිණි කාළබුද්ධරක්ඛිතට මුහුණ 
නුදුන්හ. අන් සුලකිල්ලක් තබා පිළිසඳර කයා මාතරයකුදු වනා 
කළහ. පසු දින උදෑසන බුද්ධරක්ඛිත භික්ෂු වතවම් 
උපාධයායන් වෙත වගාස් ෙුඳ “ස්ොමිනි, මම තරිපිටික ධර්මය 
උවගනීම නිම වකාට නුඹ ෙහන්වස් දක්නට පුමිණිවයමි. නුඹ 
ෙහන්වස් මට මුහුණ දී කයාෙකුදු වනා කරන වස්ක. මා අතින් 
සිදුවී ඇති ෙරද කිමදැ’යි කීය. එකල්හි වතරණුවෙෝ “ඇෙුත්නි, 
බුද්ධරක්ඛිත ඔබ තරිපිටකය උගත් පමණින් පුවිදි කිස නිම වී 
යයි සිතන්වනහිදැ යි කීය. ස්ොමිනි, කුමක් කරන්වනම්දැයි 
බුද්ධරක්ඛිත භික්ෂුනම කීය. පිරිස හුර පළිවබෝධ සිඳ, 
කසි පබ්බ  විහාරයට වගාස් මහණ දම් කරො’යි වතරුන් 
ෙහන්වස් කීය. බුද්ධරක්ඛිත භික්ෂු වතවම් උපාධයායන්වග් 
අෙොදවයහි පිහිටා මහණදම් පුරා සිෙුපිළිසිඹියාෙන් සහිතෙ 
අර්හත්ෙයට පුමිණ වබාවහෝ භික්ෂුන් පිරිෙර වකාට ඇති රාන 
පූජිත වතරනමක් වී ධච් ියපබ්බ  විහාරවයහි ොසය වකවළ් 
ය. ඒ කාලවය් තිස්ස රන සිල් සමාදන්ෙ සෑගිරිවය් රනවලවනහි 
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ොසය කරයි. රනතුමා “කාළබුද්ධරක්ඛිත වතරුන් ෙහන්වස් 
දහම් වදසන, පරශා්න විසඳන අෙස්යාෙක් වේ නම් මට දන්ෙනු 
මුනෙයි” වතරුන් ෙහන්වස්වග් උපස්යායක භික්ෂුෙකට කියා 
තුබුවය් ය. එක් දිනක් කාලබුද්ධරක්ඛිත වතරණුවෙෝ 
භික්ෂුසංඝයා සමඟ කණ්ාක චචතයය ෙුඳ එය සමිපවයහි 
කළු තිඹිරිගසක් මුල සිටියහ. එකල්හි එක් පිණ්ඩපාතික 
වතරනමක් උන්ෙහන්වස්වගන් කාළකාරාම සුතරවයන් 
පරශා්නයක් ඇසීය. එය වපාවහෝ දිනවයකි. වතරුන් ෙහන්වස් 
“අද දහම් අසන දිනය වනා වේදැ’යි භික්ෂුන්වගන් ඇසූහ. 
භික්ෂුහු “එවස්ය’යි පිළිතුරු දුන්හ. එවස් නම් “පුටුෙක් වගනෙ, 
අද වමහි ම දහම් වදසමි’යි ෙොළහ. වතරුෙන් ෙහන්වස් එහි 
ෙුඩ හිඳ රාතරීය මුළුල්වලහි කාළකාරාම සූතරවයන් දහම් 
වදසූහ. 

කාළකාරාමසූතරය, සුතරවද්ශානා අතුවරන් ඉතා උසස් 
සුතරධර්මවයකි. එය වද්ශානය කිරිවම්  දී පස් ෙරක් වපාවළාෙ 
කම්පිත විය. එය ඇසිවමන් පන්සියයක් භික්ෂුහු 
සේවකවලසුන්නසා රහත් ෙූහ. සුොසූ දහසක් සත්ෙයනට 
ධර්මාභිසමය විය. එය බුදුගුණ දැක්වෙන සුතරවයකි. වම් 
බුදුගුණ කයනස්යානවය් දී එය දැක්වීමට වයෝගය සූතරධර්මයක් 
ෙුෙ ද ඉතා ගුඹුරු ෙූ ඒ සුතරවය් ධර්ම රසය සුමටම ලුබිය 
වනාවහන බුවින් වමයට ඇතුළු වනා කරනු ලුවේ. එය 
අඬිගු ් රනිකාධය් ච ුෂ්කනිපා ධය් පඨමපණ්ණාසකධය් 
උරැධේලවග්ගධය් ස රවන සූ රය ය. 

කාළබුද්ධරක්ඛිත වතරුන් ෙහන්වස් දහම් වදසන බෙ 
උපස්යායක භික්ෂුෙ තිස්ස රනුට දැන්වීය. වතරුන් ෙහන්වස් 
දහම් වදසීවම් දී පූර්ෙභාගවය් කියන ගායා වදශ්ානය වකාට 
නිම වේගන යන කල්හි රනතුමා දහම් අසනු සඳහා එහි වගාස් 
අපරසිද්ධ වේශාවයන් පිරිස් වකළෙර සිටවගන රාතරීය 
මුළුල්වලහි ධර්මය ශාරෙණය කවළ් ය. වතරුන්ෙහන්වස් 
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දර්මවද්ශානය අෙසන් කරනු පිණිස ‘ඉදමවොච භගො’යි 
ෙොරන කල්හි රනතුමා සාධුකාර දිණ. වතරුෙන් ෙහන්වස් රනු 
වග් හඩ අසා හුඳින “මහරන, වකායිවේවල් ආවයහිදැ’යි 
විචාළහ. “ස්ොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් පූර්ෙ ගායා ෙොරා අෙසන් 
කරන වේලාවෙහිය’යි රනතුමා කීය. “මහරන, තුන්යම් රාතරීය 
මුළුල්වලහි සිට වගනම දහම් ඇසිවමන් ඔබ දුෂ්කර ෙුඩක් 
වකවළහි ය’යි වතරුන් ෙහන්වස් කීහ. “ස්ොමීනි දුෂ්කර 
වදයක් වනාවේ. ස්ොමිනි, නුඹ ෙහන්වස් දහම් වදසිමට 
ආරම්භ කළ තුන් පටන් එක පදවයක්හි ද මා අනයවිහිත වී 
නම් වම් ලක්දිෙ වපාවළාවෙන් වකවිටක් සිටෙන තරවම් 
තුනකුදු මා හට හිමි වනා වේො’යි රනතුමා කීය. 

වතරුෙන් ෙහන්වස් විසින් කළ බුදුගුණ වද්ශානය ඇසූ 
රනතුමා “ස්ොමීනි, බුදුගුණ වමපමණ ද, තෙත් ඇත්දැ’යි කී ය. 
“මහරන, මා කී බුදුගුණ ෙලට ෙඩා වනාකි බුදුගුණ ඉතා 
වබාවහෝ ය’යි වතරුන් ෙහන්වස් කීය. “ස්ොමිනි, උපමාෙක් 
දක්ෙනු මුනෙ’යි රනු කීය. “මහරන සියකිරියක් ෙුපිවරන 
කුඹුරක එක් වගායම් කරලකට ඉතිරි වගායම් කරල් ෙුඩි 
ෙන්නාක් වමන් මා කී බුදුගුණ ඉතා මඳය, වනාකී බුදුගුණ ම 
ඉතා වබාවහෝ වෙතු’යි වතරණුවෙෝ කීහ. “ස්ොමිනි තෙත් 
උපමාෙක් දක්ෙනු මුනෙ’යි රනු කීය. “මහරන, නලය පිරි 
වදවගාඩතලා ගලා යන මහා ගංගාෙකට ඉදිකටුෙක් ඇල්ලූෙ 
වහාත් එහි මලින් යන නලය යම් වස් ඉතා මඳ වේ ද, ඉතිරි 
නලයම වබාවහෝ වේ ද එවමන් මා කී බුදුගුණ ඉතා මඳ 
ෙන්වන් ය. වනාකී බුදුගුණ ම ඉතා වබාවහෝ ෙන්වන්ය’යි 
ෙොළහ. “ස්ොමිනි, අනිකුදු උපමාෙක් ෙොළ මානෙ’යි රනු කී ය. 
“මහරන, අහවසහි කරීඩා කරන වා සකුණ නම් කුඩා පක්ෂි 
නාතියක් ඇත. කිවමක් ද මහරන ඒ  පක්ෂියකු අහවස් පියාසර 
කරන කල්හි උවග් පියාපත් ෙලට ෙුවසන අහස ෙුඩි ද ඉතිරි 
අහස ෙුඩි දැ’යි වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. “ස්ොමිනී, කුමක් 
කියන වස්ක් ද? ඒ ලිහණිියාවග් පියාපත්ෙලට ෙුවසන අහස 
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ඉතා මඳ ය. වනා ෙුවසන අහස ම ඉතා වබාවහෝ ෙන්වන් 
ය’යි රනු කී ය. “මහරන එවමන් මා කී බුදුගුණ ඉතා මඳ ය, 
වනා කී බුදුගුන ම ඉතා වබාවහෝ ය. අනත්ත ය. අපරමාණය’යි 
වතරුන් ෙහන්වස් ෙොළහ. “ස්ොමිනි, අනන්ත ෙූ බු ගුණය 
අනන්තාකාශායට උපමා කිරිම ඉතා යහපත, මම ආර්යයයයන් 
ෙහන්වස්ට පරසන්න වීමි. අයයයයන් ෙහන්වස්ට සුදුසු පූනාෙක් 

කිරීමට මම වනා සමත්මි. මාවේ වම් දුප්පේ ප ුර පිළිගන්නා 
වස්ක්ො වම් ලක්දිෙ සියයක් වයාදුන් රනය ආයයයයන් 
ෙහන්වස්ට දහම් ප ුරක් ෙශාවයන් පුදමි’යි රනු කීය. එකල්හි 
වතරුන් ෙහන්වස් “මහරන’ ඔබතුමාවග් පුහුදිම නිසා කළ 
යුත්ත වකවළහි ය. අපට දුන් රනය අපි ඔබට ම නුෙත වදමු. 
දැහුවමන් වසවමන් ඔබම වම් රනය කරන්වනහිය’යි වතරුන් 
ෙහන්වස් ඔහුට ම රනය ආපසු දුන්හ. 

(මහාසච්චකසුත්තට්ාකයාවෙන්) 
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7  

ාාසේත්ෲ ගුණය 

 

සත්ේත්ා රදේවරමනසුේසානං 

මහාකාරුණික ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
දෘෂ්ටධාර්මිකාර්යවයන් ද, සාම්පරායිකාර්යවයන් ද, නිර්ොණ 
සංඛයාත පරමාර්යවයන් ද මනුෂය-වද්ෙ-බරහ්මණයන්ට 
අනුශාාසනා කරන වහයින් වලෝකයාට ශාාස්තෲ ෙන වස්ක. ඒ 
ඒ අයට වමවලාෙ යහපත පිණිස හා පරවලාෙ යහපත පිණිස  
අනුශාාසනය කිරිමට සමත් තෙත් වබාවහෝ අය ඇත්තා හ. 
බුදුන් ෙහන්වස් හුර නිර්ොණය පිණිස අනුශාාසනය කිරිමට 
සමත් අනිවකක්  නුත්වත් ය. බු ශාරාෙකයන් විසින් ද 
නිර්ොණය පිණිස අනුශාාසනය කරන නමුදු ඒ අනුශාාසනය 
ඔෙුන්වග් අනුශාාසනයක් වනාෙ බුදුන් ෙහන්වස්වග්ම 
අනුශාාසනය ය. බුදුන් ෙහන්වස් හුර නිෙන පිණිස 
අනුශාාසනය කරන අනිකකු නුතය යි කීවය් එවහයිනි. 
වනාවයක් විට තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ඒ අයට ෙර්යමාන 
භාෙවය් යහපත පිණිස හා පරවලාෙ  යහපත පිණිස 
අනුශාාසනය කරතත් එය අපරධාන කරුවණකි. උන් 
ෙහන්වස්වග් විවශා්ෂ අනුශාාසනය නිර්ොණය පිණිස කරන 
අනුශාාසනය ය. නාති-ෙයාධි-මරණා දි දුිඃඛ ස්කන්ධවයන් මිදීම 
සඳහා කරන අනුශාාසනය ය. 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් නිෙන් ලුබිම සඳහා 
කරන අනුශාාසනය අසා එය අනුෙ පිළිවෙත් පුරා අසංඛය 
ගණනක් මනුෂය-වද්ෙ-බරහ්මවයෝ නිෙන් සුෙය ලුබුහ. නිෙන 
පිණිස කරන අනුශාාසනය තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් උසස්ම 
පරාතිහායයයය යි. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට හා ඇතුම් 
ශාරාෙකයන්ට වනාවයක් පරාතිහායයයය ඇති නමුත් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් උසස් වකාට සලකන්වන් අනුශාාසන පරාතිහායයයය ය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් නාලන්ොවෙහි පාවාරිකබ්බ 
ෙනවයහි ෙුඩ වෙවසන අෙස්යාෙක ධක්වට්ට නම් ගෘහපති 
පුතරවයක් උන්ෙහන්වස් වෙත එළඹ “ස්ොමිනි, භගයෙතුන් 
ෙහන්ස, වම් නාලන්ො නුෙර සමෘද්ධය, වබාවහෝ නනයා 
ඇත්වත් ය. වමහි මිනිසුන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙහන්වස් 
වකවරහි පරසන්න ෙුවෙෝ ය. ඉදින් එක් භික්ෂුෙක් 
සෘද්ධිපරාතිහායයය දැක්වීවමහි වයාදෙන වස්ක් නම්, නාලන්ො 
ෙුසිවයෝ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වකවරහි ෙඩාත් පහදින්නාහ’යි 
සුළ කවළ් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් “වක්ෙට්ටය, මම 
ගිහියනට සෘද්ධිපරාතිහායයය දක්ෙන වලස භික්ෂුන් ට දහම් වනා 
වදසමි’යි ෙොළහ. වක්ෙට්ට ගෘහපති පුතර වදෙනුෙ ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට එවස් සුල වකවළ් ය. එකල්හි ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ද පරතික්වෂ්ප කල වස්ක. වතෙනුෙ ද 
වක්ෙට්ට ගෘහපති පුතරයා ඒ කාරණය සුල වකවළ් ය. එකල්හි  
ද තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුට සෘද්ධිපරා ිහායයයය - 
ආධද් නපරා ිහායයය - අනු ාසන පරා ිහායයයය යන 
පරා ිහායයයය තුන විස්තර කරමින් දහම් වදසු වස්ක. 

ධයාන ෙඩා අභිඥා ලුබ එහි බලවයන් වබාවහෝ 
වදවනකුන් වීම වනාවයක් වෙස් ගුනීම් වනාවයක් රෑපයන් 
මුවීම අහසින් යාම වපාවළාවෙහි වමන් නලවයහි ද අහවසහි 
ද ඉරියේ පුෙුත්වීම යනාදිය කිරිම සෘද්ධිපරා ිහායයයයය. යම් 
කිසි භික්ෂුෙක් එවස් කරන කල්හි ඒො දැක පුහුදුණු 
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වකවනකු ඒ බෙ සස්වනහි වනා පුහුදුණු එකකුට කිෙවහාත් 
සමහර විට ඔහු “යහළුෙ, ඔබ කියන වද්ෙල් කළ හුකි ගන්ධාරි 
නම් විදයාෙක් ඇත්වත් ය. ඔබ ෙර්ණනා කරන භික්ෂුෙ 
ගන් ාරි විදයාෙ දන්නා වකවනකු විය හුකිය’යි කියන්වන් ය. 
එයින් කලින් පුහුදුණෙුන්වග් පුහුදීමත් නුතිවිය හුකිය. 
එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් සෘද්ධිපරාතිහායයයය කිරිම 
පිළිකුල් කරන්නා හ. එය කරන වලස ශාරෙකයන්ට අනුශාාසනය 
වනා කරන්නාහ.  

අනයන් සිතු දෑ කල්පනා කළ දෑ පරකාශා කිරීම 
ආධද් න පරා ිහායයය නම් වේ. පරසිත් දන්නා නුෙණ ලබා දී 
ඇති භික්ෂුනට අනුන්වග් සිත් අනුන්වග් කල්පනා කිය හුකි 
ය. භික්ෂුෙක් විසින් එවස් කරනු දැක පුහුදුණු වකවනකු 
බුදුසස්වනහි වනාපහන් අයකුට ඒ බෙ කියුෙ වහාත් සමර විට 
ඔහු විසින් “මණිකා” නම් විදයාෙක් ඇත. එය දත් අයට 
අනුන්වග් සිත් කිය හුකිය. ඔබ ෙර්ණනා කරන භික්ෂුෙ ඒ 
විදයාෙ උගත් අයකු විය හුකිය’යි කියනු ඇත. එයින් බුදු 
සස්වනහි පහන් පුද්ගලයන්වග් සිත් ද කළකිවරන්නට පිලිෙන. 
එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ ආවද්ශාන පරාතිහායයය ද 
පිළිකුල් කරන්නා හ. ඒ පරාතිහායයයය කිරිවමහි ශාරෙකයන් 
වනාවයාදෙන්නා හ. 

“වමවස් කල්පනා කරේ, වමවස් කල්පනා වනා කරේ, 
වමවස් වමවනහි කරේ, වමවස් වමවනහි වනා කරේ, වම්ො 
දුරු කරේ, වම්ො ෙඩේ, උපදො ගනිේ’යි  අනුශාාසනය කීරිම 
අනු ාසන පරා ිහායයයයය. තයාගතයන් ෙහන්වස් අනුශාාසන 
පරාතිහායයයවයන් වලෝකයට අනුශාාසනා කරන වස්ක. 
අනුශාාසනවය් ඇති පරතිහායයය නම්, එය අසා එය අනුෙ 
පිළිපදින්නෙුන්ට මනුෂය දිෙය සම්පත් හා රෑපාෙචර 
අරෑපාෙචර ධයානයන් හා අභිඥා ද සතර මාර්ග සතරඵල 
නිර්ොණ යන වලෝවකෝත්තර ධර්මයන් ද වනාෙරදො ම ලුබිය 
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හුකි බෙ ය. වමයින් ෙර්ෂ වදදහස් පන්සියයකට වපර කරන 
ලද අනුශාාසනවයන් අදත් වලෝකවයහි වකෝටිසංඛයාත 
නනකායක් වබෞද්ධයන් ෙශාවයන් ජිෙත් වෙති. එයම ද මහත් 
පරතිහායයයවයකි. ඇතුවමක් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
අනුශාාසනාෙ අසා ‘ගිහි ෙ වෙවසවමන් වම් අනුශාාසනය අනුෙ 
පිරිසිදු වලස සිල් රකිමින් ජිෙත් විය වනා හුකි ය. ගිහිවගය 
සමයක් පරතිපොෙට වබාවහෝ බාධක ඇති අෙහිර තුනක 
වකවලස් රනස් නඟිනා තුනුකු’යි අන් කිසිම කරුණකින් 
වනා හරනා වබවහෝ ධනය ද, ජීවිතය නිසා ද හුරිය වනා 
වහන භායයයාෙන් හා දූ දරුෙන් ද, වබාවහෝ නෑ මිතුරන් ද හුර 
බුදුසස්වනහි පුවිදි වෙති. එයම වකතරම් පරාතිහායයයයක් ද? 
එවස් පුවිදි ෙූෙන් වගන් වබාවහෝ වදවනක් ඇසූ ධර්මය අනුෙ 
පිළිවෙත් පුරා අර්හත්ඵලය නුමුති උත්තම ධර්මය ලබා දුකින් 
මිදී නිෙනට පුමිණිවයෝ ය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් අනුශාාසනය අසා වනා 
පුවිදිෙ ම මඟ පල ලුබු වදේමිනිස්සු ද ඉතා වබාවහෝ ය. 
බුදුරදුන් පිරිනිවිවමන් පසු ද උන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනයන් 
අසා වබාවහෝ සත්ෙවයෝ මඟපල ලබා නිෙන් දුටහ. අපමණ 
සත්ෙයන් හට නාතිනරාමරණ ආදී දුක් වකළෙර කරගත හුකි 
ෙන බෙ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනවයහි ඇති 
පරාතිහායයයය ය. සෘද්ධිපරාතිහායයයය දැක යවමකු පුහුදුණ ද, 
එය ස්ථිර පුහුදීමක් වනාවේ. තයාගතානුශාාසනය අසා එය 
වත්රුම් වගන යවමක් ධර්මවයහි නිසුක බෙට පුමිණිවය් 
නම්, ඔහුවග් බුදුසස්වනහි පුහුදීම ස්ථීරය. එෙුනි 
පුද්ගලයාවග් පුහුදීම ශාකරයා විසින් බරහ්මයා විසින් ෙුෙද 
වෙනස් වනා කළ හුකිය. ඒ බෙ  නඤ්ජානි නම් බුමිණියවග් 
කයාවෙන් හා සුපරබුද්  නම් දුගියාවග් කයාවෙන් පුහුදිලි ය.  
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ධ්නඤේජානි බුමිණියරගේ කථාවර 

බුදුරදුන් දිෙමන් කල්හි රනගහ නුෙර භාරද්ොන 
වගෝතරවයහි ෙු බමුණකුවග් බිරියක් ෙන  නඤ්ජානි නම් 
බුමිණියක් ෙූො ය. ධනඤ්නානි යනු උසස් බරහ්මණ 
වගෝතරවයකි. “බරහ්මණවයෝ බරහ්මයාවග් මුඛවයන් උපන්වනෝ ය. 
ධනඤ්නානි වගෝතරවයහි ෙූවෙෝ බරහ්මයාවග් හිස මුදුවනන්  
උපන්වනෝ ය” යනු ඔෙුන්වග් විශා්ොසය ය. ධනඤ්නානි බුමිණි 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනය අසා වසෝෙහන් ඵලයට 
පුමිණ බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන රත්නතරවයහි වනාවසල්වෙන 
පරිදි පුහුදුණු කාන්තාෙකි.  ඕ දිනක් සිය සුමියා ෙන 
භාරද්ොන වගෝතර බරහ්මණයාට බත් වගන යන්නී යම් කිසිෙක 
සුපුණා ය. විපවත් දී තම තමන් පිහිට වකාට සලනක 
වද්ෙතාෙන් සිහි කිරිම ඔෙුනට නමස්කාර කිරිම සිරිතකි. 
බුද්ධශාරාවිකාෙක් ෙූ ධනඤ්නානි විපවත් දී සිහි කරන්වන් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ය. පය සුපි වේදනා ඇති ෙූ 
අෙස්යාවෙහි  ඕ බුදුරදුන් සිහි කළාය. එපමණකින්ම වනා 
නුෙතී වේළුෙන විහාරය වදසට හුරී ඇඳිලි බුඳ “නවමෝ 
තස්ස භගෙවතෝ අරහවතෝ සම්මාසම්බුද්ධස්ස’යි වතෙරක් කීො 
ය. එය ඇසු බමුණා කිපී “වම් ෙසලි වකාහිෙක් ඉන්නා 
මුඩුමහණකුට ගුණ කියමින් ෙදින්නී ය’යි තමාවග් වකෝපය 
පරකාශා කවළ් ය. භාරද්ොන බරහ්මණයා බුද්ධ යන ෙචනය පො 
අසනු වනා කුමති තද මිසදිටුවෙකි. ඔහු විටින් විට බරහ්මණ 
ධර්මය පරිදි පන්සියය බුගින් බමුණන් සිය නිෙසට වගන්ො 
දන් වදන්වන් ය. බුමිණිය ද විටින් විට බුදුපාවමාක් මහසඟන 
සිය නිෙසට ෙුඩම කරො දන් වදන්වන් ය. බුමිණිය 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් ධර්මය අසා මසුරු මල දුරුකළ 
තුනුත්තියකී. කාහට ෙුෙ ද දීම යහපත් බෙ  ඕ දන්නී ය. 
එබුවින් සුමියා බමුණන්ට දන් වදන දිනෙල   ඕ සියතින්ම 
ඔෙුනට සංගරහ කරන්නී ය. බුදුරදුන්ට හා සඟනට දන් වදනු 
බලා සිටිය හුකි තරමට ෙත් හික්මීමක් බමුණාට නුති බුවින් 
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බුමිණිය දන් දිමට සුරවසන දිනෙල බමුණා උදවයන් ම 
වගයින් බුහුර යන්වන් ය. 

දිනක් බමුණා දන් දීම සඳහා බමුණන් පන්සියයකට 
ආරාධනා වකාට බුමිණිය කියනුවය් වසාඳුර“ වසට වම් වගයි 
පන්සියයක් බමුවණෝ ෙළදන්නා හ. තී වෙනො වමන් වසටත් 
අර මුඩුමහණට නමස්කාර කළ වහාත් තිවග් ඒ කරියා දක්නා 
බමුවණෝ මිසදිටු වගයකට අප කුඳො වගන ආවය්ය යි අපට 
ද වොස් නඟා අපවග් ොනය ද වනා පිළිවගන වපරළා යන්නාහ. 
බරාහ්මනයන් අප හා වනා බිඳෙ, තී කරන නමස්කාරය වසට 
එක් දිනකට නෙත්ෙෙ’යි බමුණා කී ය. “ඔබ බරහ්මණයන් හා 
බිදුණත් වදවියන් හා බිඳුනත් මට නම් ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් සිහි ෙුෙවහාත් උන්ෙහන්වස්ට නමස්කාර වනාවකට 
වනා සිටිය හුකි ය’යි බුමිණිය කීො ය. “මිනිස්සු, තමන් අයත් 
විශාාල ඉඩම් පො වසාර සතුරන් ෙළකනු පිණිස ෙුට බුඳ 
ආරක්ෂා කරති. ඇගිළි වදකකින් ෙසා ගත හුකි තිවග් කට 
වහට බරාහ්මණයන් ෙළඳන ටික වේලාෙට ෙසා ගත වනා 
හුක්වක් මන් ද? යනාදීන් බමුණා වනාවයක් වලස කරුණු කී 
ය. එවහත් බුමිණිය අෙනත කර ගත වනාහුකි විය. එකල්හි 
බමුණා කිපී කඩුෙක් අතට වගන “වසට බමුණන් පුමිණ 
ඉන්න වේවලහි මුඩු මහණට නමස්කාර කවළහි නම්, වම් 
කඩුවෙන් හුණවගාබයක් කපන්නාක් වමන් පාදවයහි පටන් 
හිස දක්ො තී කපා මස් වගාඩක් කරමි’යි තර්නනය කවළ් ය. 
එවහත් බුමිණිය බිය නුෙුො ය. ආයයයශාරාවිකාවෙෝ 
මහවපාවළාෙ වස් මහවමර වස් ස්ථිර අදහස් ඇත්වතෝ ය. 
කිසිම බලයකින් වෙනස් කළ වනාහුක්වකෝ ය. එබුවින් 
ධණඤ්නානී, 

“සධච ධම අංගමංගානි 
කාමං ධඡජ්ජසි බරාහ්මණ, 
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ධනවාහං චරමිස්සාමි 
බු ධසට්ඨස්ස සාසනා” 

යනාදීන් ගායා පන්සියයක් කීො ය. එය 
ධනඤ්නානිගර්ජිත නම් විය. බරාහ්මණයා බුමිණියට කිසිෙක් 
කිරිමට අවපවහාසත්ෙ “තිවග් කුමුත්තක් කර ගනුෙ’යි කියා 
කඩුෙ යහන මත දැමී ය. 

බමුණු වතවම් පසු දින වගය සරසො පන්සියයක් 
බමුණන්ට සෑවහන පමණට අළුත් ගිවතල් පුණි සකුරු ෙලින් 
යුක්ත වකාට ක්ෂිරපායාසයක් පිළිවයළ කරො බමුණන්හට 
කල් දන්ො යුවී ය. ධනඤ්නානි බුමිණිය ද උදවයන් ම  සුෙඳ 
පුණින් නා දහසක් අඟනා අලූත් ෙතක් හුඳ පන්සියයක් 
අගනා ෙතක් වපාරො සර්ොලංකාරවයන් සුරසී රන්සුන්දක් 
වගන බමුණන්ට සංගරාහ කළා ය. ඒ අතර අනිසි වලස තුබු 
භාණ්ඩයක ඇවග් පය සුපී ඈට බලෙත් වේදනා ඇතිවිය. 
එකල්හි ඇයට භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සිහි විය.  ඕ අත තුබු 
කෑම බඳුන බිම තබා වේළුෙන විහාරය වදසට හුරි වොවහාත් 
නඟ ෙුඳ වගන “නවමෝ තස්ස භගෙවතා අරහවතා සම්මා 
සම්බුද්ධස්ස”යි වතෙරක් කීො ය. ඇවග් කරියාෙ පුමිණි සිටි 
බමුණන් හට හිසට වපාල්ලකින් ගුසිමක් බදු විය. 
අනයලේධිකයන් වෙවසන වගෙල් තමන්ට යාමට නුසුදුසු 
අපවිතර ස්යානවයෝ ය” යනු බමුණන්වග් පිළිගුනීම ය. 
භාරද්ොනයා විසින් යාමට නුසුදුසු මිසදිටු වගයකට අපි 
පමුණුෙන ලද්වදමුයි කිපී පුමිණ සිටි බමුවණෝ බත් තුටි 
එතනම දමා කටට ගත් බත් ඉෙත ලා වකළ ගසමින් 
භාරද්ොනට ආවකරෝශාකරමින් පලා ගිවයෝ ය. බමුණා කිපී “මට 
වම් විපත වනා කරන වලස ඊවය් පටන් කියා ද තිවග් කට 
නෙත්ෙන්ට වනා පිළිෙන් විණුයි” බිරිඳට වනාවයක් වලසින් 
ආවකරෝශා වකාට ද ුෙම් ෙශාවයන් ඇයට කිසිෙක් කිරිමට වනා 
සමත්ෙ “වම් විපත ෙූවය් ශාරමණ වගෞතමයන් නිසාය’යි සිතා 
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මම තිවග් ශාරමණ වගෞතමයන් කරා වගාස් ෙොවරෝපණය වකාට 
ඔහුටත් පාඩමක් උගන්ෙමි’යි කීය. එකල්හි බුමිණි “බරහ්මණය, 
ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට ෙොවරෝපණය කිරිමට සමතකු 
වදවියන් සහිත මරුන් සහිත බරහ්මයන් සහිත 
ශාරමණබරාහ්මණයන් සහිත සත්ෙවලෝකවයහි වනා දකිමි ය. 
බරාහ්මණය, ඔබ කුමති නම් එහි වගාස් බලන්න ය’යි කීො ය. 
බමුණා තයාගතයන් ෙහන්වස්ට නිගරහ කිරිම පිණිස යන්වන් 
අතරමඟදී ම උභවතෝවකෝටික පරශා්ණයක් වගාතා ගත්වත් ය. 
ඔහු බුදුරදුන් වෙත වගාස් වකෝපය සඟො වගන පිළිසඳර කයා 
වකාට වගාතා වගන ආ පරශා්නය විචාවළ් ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් කිසි පුකිළිමක් නුතිෙ එක පහරින්ම ඔහුවග් 
උභවතෝවකෝටික පරශා්නය විසඳා ෙොළ වස්ක. ඔහුවග් වකෝපය ද 
සන්සිඳිණ. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඩිදුරටත් ඔහුට 
දහම් වදසු වස්ක. 

බරාහ්මණයාට ධර්මය අෙවබෝධ විය. ඔහු භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට පසසා වතරුෙන් සරණ වගාස් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් සමීපවයහි පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ද ලබා වනාවබෝ 
කලකින් සේ වකවළසුන් නසා අර්හත්ෙයට ද පුමිණිවය් ය. 

(බරාහ්මණ සංයුත්තවයන්) 

සපුරබදුේධ් දුගියාරගේ කථාවර 

රනගහනුෙර සුපරබුද්  නම් කුෂ්ාවරෝගිවයක් විය. 
කුෂ්ාවයන් විරෑපි ෙූ සිරුර ඇති ඔහු පරම දුගිවයකි. වගයක් 
පසා වගාස් අහර සිඟ වගන ජීෙත් ෙන්වනකි. මිනිසුන් ඉෙත 
ලූ වරදි කුබලි අෙුලා එක්වකාට මසා විලිෙසා ගන්වනකි. 

එක් දෙසක් තයාගතයන් ෙහන්වස් රනගහ නුෙරට පි ු 
පිණිස පිවිස එහිදිම ෙළඳා වපරලා ෙඩනා වස්ක්, ඒ නගරය 
තුළ ම එක්තරා ස්යානයක නුෙතුණු වස්ක. වබාවහෝ භික්ෂුහූ 
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ද උපාසවකෝපාසිකාවෙෝ ද එතුන්හි රැස්ෙූහ. එහිදි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් පුමිණ පිරිසට දහම් වදසිමට පටන් ගත් වස්ක. 
එදින සුපරබුද්ධ ද සාගින්වනන් වපවළනුවය් අහරක් සපයා ගනු 
පිණිස විථීයට බුස ඇවිදින්වන් දුරදීම ඒ මහානන සන්නිපාතය 
දැක,  ‘එහි ගිය වහාත් අහරක් ලුබිය හුකි වෙතු’යි සිතා 
වගාස් පිරිස මුද දහම් වදසමින් ෙුඩ සිටිනා භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් දුටුවය් ය. සුපරබු  අතීතවයහි කළ පාපකර්මයක  
විපාකාෙවශා්ෂවයන් නනයා විසින් පිළිකුල් කරන 
කුෂ්ාවරෝගියකු ෙුෙ ද වපර කළ පින් ද ඇතිවයකි. වපර 
පිවනන් වමවහයනු ලුබු සුපරබු  බඩගිනි ඇත ද ඔහුවග් සිත 
තායාගතයන් ෙහන්වස් වදසන ධර්මය ඇසීවමහි නුමිණ. 
“වමපමන නනයා රැස්ෙ අසන වම් ධර්මය ඇසීම මට ද 
වහාඳය’යි සිතා ඔහු පිරිස් වකළෙර ොඩි වී තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් වද්ශානයට කන් දුන්වන් ය. දහම් ඇසිමට පුමිණ 
ඇති පිරිවසහි ධර්මාෙවබෝධය කර ගුනීමට සමත් මඟපල 
ලුබිවම් භාගයය ඇති පුද්ගලවයෝ කෙුරහුදැයි බලන්නා ෙූ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට පසින් යට වී ඇති රන් කාසීයක් වස් 
සුපරබුද් වග් හෘදවයහි දිලිවසන මඟපල ලුබිවම් භාගය 
වපනිණ. උන් ෙහන්වස් එො සුපරබුද්  ආරක්ෂා වකාට ඔහුට 
සුදුසු පරිදි දහම් වදසූ වස්ක. දහමට ඇහුම්කම් දීවගන සිටියා 
ෙූ සුපරබුද්  චතුස්සතයය අෙවබෝධ විය. ඔහු එතනදිම වසෝොන් 
ඵලයට පුමිණිවය් ය. තමා ලුබු ධර්මාෙවබෝධවයන් පරම 
පරීතියට පත් සුපරබුද් ට දහම් ඇසීවමන් තමා ලත් ඵලය 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට සුල කරන්නට සිතුවණ් ය. එවහත් 
සුම වදනා විසින් පිළිකුල් කරනු ලබන ඔහු පිරිස අතරින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉදිරියට යාමට අවපාවහාසත් විය. ඔහු 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විහාරයට ෙුඩම කළ පසු තමා ලත් 
ගුණය උන්ෙහන්වස්ට සුල කරනු පිණිස එහි ගිවය් ය. 

එකල්හි  කරධද්ධේන්ද්ර වතවම් සුපරබුද්  කරන්නට යන 

වදය දැන ඔහුවග් තතු විමසමියි එහි වගාස් අහවස් සිට 
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“සුපරබුද් , නුඹ මහ දුගිවයකි. නුඹට මම අපරිමිත 
ධනස්කන්දයක් වදන්වනමි, නුඹ බුදුහු බුදු වනා වෙති යි ද, 
ධමමය ධමමයක් වනා වේය යයි ද, සංඝයා සංඝයා වනා වෙති 
යි ද, බුදුන්වග් ධමමවයන් සංඝයාවගන් ෙුඩක් නුතය’යි ද  
නනයාට  කියෙය’යි කීය. සුපරබුද්  “ඔබ කෙවරහි දැයි ඇසීය. 
ශාකරවතවම් “මම සක්වදේ රනය”යි කීය. එකල්හි සුපරබුද්ධ 
කියනුවය් “වනා කිය යුත්තක් කියන්නා ෙූ අන්ධබාල ඔබ මා 
හා කයා කිරිමට නුසුදුස්වසහි, භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ඖරස  
පුතරයකු ෙන මම ඔබ කියන පරිදි දුගිවයක් වනා වෙමි. මම 
පරම සුඛයට පුමිණ සිටින්වනමි. ආයයයධනවයන් ධනෙත් 
වෙමි’යි කීය. වමවස් ශාකරයා විසින් වදන්නට කයා කරන 
අපරිමිත ධනස්කන්ධය ගුන කිසිදු තුකිමක් වනා වකාට 
සුපරබුද්ධ බුදුරනුන් වෙත වගාස් තමා ලත් ගුණය උන් 
ෙහන්වස්ට සුල කවළ් ය. තයාගතානුශාාසනය ඇසීවමන් 
සුපරබුද්ධට ඇති ෙූ පරසාදය නුති කිරිමට ශාකරයාට ද නුපුළුෙන් 
ෙූවය් අනුශාාසනය ඇසීවමන් වනා වෙනස් ෙන පරසාදයක් ඇති 
ෙන බුවිනි. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් භික්ෂුන්ට 
ඍඬිපරාතිහායයයය දැක්විම තහනම් වකාට අනුශාාසන 
පරාතිහායයයය පමණක් අනු දැන ෙොරා ඇත්වත් එය ම උසස් 
පරාතිහායයයය ෙන බුවිනි. බුදුරදුන්ට තමා ලත් ගුණය සුල 
වකාට ගියා ෙූ සුපරබුද්ධ එදිනම පුටෙකු ඇති ගෙවදනක විසින් 
අණිනු ලුබ කළුරිය වකාට වදේවලාෙ උපන්වන් ය. වසෝොන් 
වීමට තරම් පින් ඇත්තා ෙූ සුපරබුද්ධ කුෂ්ාවරෝගියකු හා දුගියකු 
ෙූවය් අතීතවයහි සිටු පුතරවයක් ෙ සිටිය දී  ගරසිඛී නම් පවස් 
බුදුන් ෙහන්වස්ට කුෂ්ාවරෝගිවයකුයි ආවකරෝශා කිරිවම් 
පාපවයනි.      

(උොනවයන්) 
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බඬුානාුාසනය, 

තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් වෙත 
පුමිවණන පුද්ගලයන්වග් සිත් බලා අදහස් බලා චරිත බලා ඒ 
ඒ පුද්ගලයන්ට සුදුසුපරිදි අවන්කාකාරවයන් අනුශාාසනා කරන 
වස්ක. වමවලාෙ යහපත පිණිස අනුශාාසනය කිරිමට 
සුදුස්සන්ට වමවලාෙ යහපත පිණිස අනුශාාසනය කරන්නාහ. 
පරවලාෙ යහපත පිණිස අනුශාාසනය කිරිමට සුදුසු 
පුද්ගලයන්ට පරවලාෙ යහපත පිණිස අනුශාාසනය කරන්නාහ. 
වදවලාෙටම ෙුඩ පිණිස අනුශාාසනය කිරිමට සුදුස්සන්ට 
වදවලාෙටම ෙුඩ පිණිස අනුශාාසනය කරන්නා හ. මඟපල 
ලබා නිෙන් ලුබිවම්  භාගයය ඇතියෙුන්ට ඒ පිණිස 
අනුශාාසනය කරන්නාහ. මඟපල ලුබිමට සුදුසු පුද්ගලයන්ට 
එය සඳහා තයාගතයන් ෙහන්වස් ආනුපුේබිකයාවෙන් 
අනුශාාසනා කරන වස්ක. එය තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් එක් 
ධර්ම වද්ශානා කරමයකි.  තමන් වෙත පුමිණි පුද්ගලයන්ට, 
ොනය සත්ෙයන්ට උතුම් පිහිවටක, සකළ සම්පත් ලුබීමට 
වහ්තුෙක, ස්ෙර්ගයට යාමට හිවණක, ොනය දුකින් වපවළන 
සත්ෙයන්ට පරම පරතිෂ්ාාවෙක යනාදීන් ොනකයාවෙන් පළමු 
වකාට අනුශාාසනය කරන වස්ක. අනතුරුෙ, වම් ශාීලය සුප 
ලුබීවම් පරම වහ්තුෙක, ශාීලවයන් සත්ත්ෙවයෝ ස්ෙර්ගයට 
යන්නාහ, ශාීලය සසර සුරි සරන සත්ෙයනට ආරක්ෂාවෙක 
යනාදීන් ශාිලකයාවෙන් අනුශාාසනය කරන වස්ක. අනතුරුෙ 
ොනවයන් ශාීලවයන් පුමිණිය හුකි ස්ෙර්ගය වම් වම් සම්පත් 
ෙලින් යුක්තය’යි ස්ෙර්ගකයාවෙන් අනුශාාසනය කරන්නා හ. 
දිෙයසම්පත්තිය ගුන ඇසු පුද්ගලයාවග් සිත එයට ඇදී යයි. 
තමා ලබා ඇති තමා උසස් වකාට සලකා වගන සිටින 
මනුෂයසම්පත්තිය පිළිබඳ ෙූ ඔහුවග් තණ්හාෙ තුනී වෙයි. 
ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් දිෙයසම්පත්තිවය් ද අස්ථිරතාෙ 
දක්ො කාමයන් නිසා සත්ෙයනට වබාවහෝ දුක් ඇතිවීම ආදී 
කාමයන්වග් වොස් ද, කාමයන්වග් ලාමක බෙද, කාමයන් නිසා 
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සත්ෙයන් කිළිටි ෙන බෙ ද, සසර දික් ෙන බෙ ද, කාමයන් හී 
ඇලී ඉන්නා සත්ෙයන්හට නුෙත නුෙත නාති නරා ෙයාධි 
මරණාදි දුක් ලුවබන බෙ ද දක්ො අනුශාාසනය කරන්නාහ. ඒ 
අනුශාාසන ඇසිවමන් කාමයන් වකවරහි කළ කිරි කාම 
තණ්හාෙ තුනී වි සිත වබාවහෝ දුරට පිරිසිදු වි ඇති 
පුද්ගලයන්ට තයාගතයන් ෙහන්වස් චනෂ්කාමයවය් 
ගකාමයන්වගන් බුහුර වීවම් කාමයන් අතහුරිවම්) අනුසස් 
දක්ෙමින් අනුශාාසනා කරන්නාහ. එය අසන්නහුවග් සිත 
වබාවහෝ දුරට වකවළසුන්වගන් පිරිසිදුෙ චනෂ්කාමයයට  
නුවමන්වන් ය. එවස් පිළිවෙලින් කරන අනුශාාසනය 
අසන්නහුවග් සිත කරමවයන් පිරිසිදු වී චතුස්සතය ධර්මය 
අෙවබෝධ කර ගත හුකි තත්ෙයට සකස් ෙූ බෙ වපනුණු කල්හි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුට දුුඃඛ-සමුදය-නිධරෝ -මාේග 
සංඛයත චතුස්සතයයන් දක්ෙමින් අනුශාාසනය කරන වස්ක. 
එය ඇසීවමන් ඇතුම්හු එතුනදීම මාර්ගඵලෙලට පුමිණ 
නිෙන් දක්නාහ. ඇතුම්හු “තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ෙොළ 
වශාර්ෂ්ා චයයයාෙ ගිහිෙ සිට සම්පූර්ණ කිරිම දුෂ්කර ය’යි සලකා 
උන් ෙහන්වස් වෙතින් පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ලබා මහණදම් 
පුරා සේවකවලසුන් නසා රහත් ෙ දුක් වකළෙර කරන්නා හ. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනය අසා පුවිදි 
බෙට පත්ෙූෙකුට ඒ අනුශාාසනය අනුෙ පිළිපුදීවමන් වකටි 
කලකින් අර්හත් ඵල සංඛයාත බරහ්මචයයයාෙසානයට පුමිණ 
සියළු දුක් වකළෙර කර පරමසන්තුෂ්ටියට පුමිණිය හුකි බෙ:- 

“අහං වඛා නිවගරාධ එෙං ෙොමි, එතු විඤ්ඤු 
පුරිවසා අසවාා අමායාවී උනුනාතිවකා, අහමනුසාසාමි, 
අහං ධම්මං වදවසමි, යයානුසිට්ාං තයා 
පටිපජ්නමාවනා යස්සත්යාය කුලපුත්තා  සම්මවද්ෙ 
අගාරස්මා අනගාරියං පේබනන්ති, තදනුත්තරං 
බරහ්මචරියපරිවයාසානං දිට්වාෙ ධම්වම සයං අභිඤ්ඤා 
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සච්ඡිකත්ො උපසම්පජ්න විහාරිස්සති සත්තෙස්සානි 
තිට්ාතු නිවගරාධ සත්තෙස්සානි, එතු විඤ්ඤු පුරිවසා 
අසවාා අමායාවී උනුනාතිවකා, අහමනුසාසාමි, අහං 
ධම්මං වදවසමි, යයානුසිට්ාං තයා පටිපජ්නමාවනා 
යස්සත්යාය කුලපුත්තා සම්මවදෙ අගාරස්මා 
අනගාරියං පේබනන්ති, තදනුත්තරං 
බරහ්මචරියපරිවයෝසානං සයං අභිඤ්ඤා සච්ජිකත්ො 
උපසම්පජ්න විහාරිස්සති, ඡ ෙස්සානි, පඤ්ච චස්සානි, 
චත්තාරි  ෙස්සානි, තීණි ෙස්සානි, වද්ෙ ෙස්සානි, එකං 
ෙස්සං, තිට්ාතු නිවගරාධ එකං ෙස්සං, එතු විඤ්ඤු 
පුරිවසා අසවාා අමායාවී උනුනාතිවකා, අහමනුසාසාමි, 
අහං ධම්මං වදවසමි, යධානුසිට්ාං තයා 
පටිපජ්නමාවනා යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මවදෙ 
අගාරස්මා අනගාරියං පේබනන්ති, තදනුත්තරං 
බරහ්මචරියපරිවයාසානං දිට්වාෙ ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්ො උපසම්පජ්න විහාරස්සති, සත්ත මාසානි, 
තිට්ාතු නිවගරාධ සත්ත මාසානි, ඡ මාසානි, පඤ්ච 
මාසානි, චත්තාරි මාසානි, තීණි මාසානි, වද්ෙ මාසානි, 
එකං මාසං, අ  මාසං, තිට්ාතු නිවගරාධ අ මාවසා, 
එතු විඤ්ඤු පුරිවසා අසවාා අමායාවී උනුනාතිවකා 
අහමනුසාසාමි, අහං ධම්මං වදවසමි, යයානුසිට්ාං 
තයා පටිපජ්නමාවනා යස්සත්යාය කුලපුත්තා 
සම්මවදෙඅගාරස්මා අනගාරියං පේබනන්ති, 
තදනුත්තරං බරහ්මචරියපරිවයාසානං දිට්වාෙ ධම්වම 
සයං අභිඤ්ඤා සචඡිකත්ො උපසම්පජ්න විහාරිස්සති 
සත්තාහං,” 

(දී.නි. උදුම්බරික සුත්ත) 

යනුවෙන් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් තමන් 
ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනය පරිදි පිළිපදින්නෙුන්ට සතිවය් පටන් 
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හත්ෙස දක්ො ඇති කාලෙලින් අර්හත්ෙයට පුමිණ 
ශාරමණකෘතයය අෙසන් කළ හුකි බෙ ෙොරා ඇත්වත් ය. 
තයාගතානුශාාසනය පරිදි පිළිපදින්නෙුන්ට අර්හත්ෙයට 
පුමිණිවම් කාලය අඩු ෙුඩි ෙන්වන් ඔෙුන්වග් වපර පින, 
නුෙණ, වීයයයය යන වම්ො අනුෙ ය. වපර පින් ෙුඩි නුෙණ 
ෙුඩි වීයයය ෙුඩි තුනුත්තාට ඉක්මණින් රහත් විය හුකිය, 
ඒො අඩු අඩු තරමට කාලය දික්වේ. 

මඟපල ලබා දුක් වකළෙර කර ගුනිමට අනුශාාසනය 
කරන්නා ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තීථීකයන්වග් ධමමය ද ඔෙුන් 
දන්නොට ෙඩා වහාදින් දන්නා වස්ක. බරාහ්මණයන්වග් ධමමය 
ද බරාහ්මණයන් දන්නොට ෙඩා වහාදින් දන්නා වස්ක. 
උන්ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග් ධමමවයන් කරන 
අනුශාාසනවයන් පරවයෝනනය ලුබිමට වනා නිසි ඒ ධර්මය 
අෙවබෝධ කිරිමට තරම් නුෙණ නුති තීථීකයන්ට ඔෙුන්වග් 
ධර්මවයන් ද අනුශාාසනා කරන්නාහ. ඔෙුන්වග් ධර්මය නිරෙුල් 
කර පිරිසිදු කර වදන්නාහ. චතුස්සතය ධර්මය වත්රුම් 
ගුනිමට තරමට මුහුකුරා ගිය නුෙණ නුති බමුණන්ට ද 
සමහර විට ඔෙුන්වග් ධර්මවයන් වහෝ පරවයෝනනයක් ලබත්ො 
යි බරාහ්මණ ධර්මවයන් ම ද අනුශාාසනා කරන්නා හ. 

නයරගරෝධ් පරිවරරාජක ත්ුනරගේ කථාවර 

එක් සමවයක්හි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් රනගහ නුෙර 
ගිනුකුළු පේවෙහි ෙුඩ වෙවසන වස්ක. එකල්හි උදුම්බරික නම් 
පිරිෙුජි අරවමහි තුන්සියයක් පමණ පිරිෙුජි පිරිසට නායක ෙූ 
නයධගරෝ  නම් පරිෙරානකවයක් විය. එක් දිනක භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකයකු ෙන සන් ාන නම් අනාගාමී 
උපාසකතුමා බුදුරදුන් දක්නා අදහසින් රනගහ නුෙරින් නික්ම 
යන්වන් “වම් තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත යාමට කාලය 
වනාවේ ය යි සිතා ඖදුම්බරික පරිෙරානකාරාමවය් නයවගරෝධ 
පරිෙරානකයා වෙත ගිවය් ය. එකල්හි නයවගරෝධ පරිෙරානක 
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වතවම් තිරශා්චීත කයාවෙන් මහත් වඝෝෂාෙක් කර පිරිෙුජි 
පිරිසක් හා හුන්වන් ය. නයවගරෝධ පරිෙරානක වතවම් සන්ධාන 
ගෘහපතිතුමා දුරදි ම දැක හුඳින “ශාරමණ වගෞතමයන්වග් 
ශාරාෙකයන් විවේකයට කුමුත්වතෝ ය, වගෝට්ටියට වනා 
කුමුත්වතෝ ය. වම් පිරිස සන්සුන් ෙුෙවහාත් සන්ධාන 
ගෘහපති වමහි පුමිවණන්නට සිතනු ඇතුයි’ පිරිසට කියා, 
පිරිස සන්සුන් වකවළ් ය. සන්ධාන ගෘහපති නයවගරෝධ 
පරිෙරානක වෙත වගාස් පිළිසඳර කයා වකාට “වම් අනය 
තීර්යක පරිෙරානකවයෝ මහහඬින් අවන්කවිධි තිරශා්චීන කයා 
කරමින් කල් වගෙන්නාහ. අප භාගයෙතුන් ෙනාහි ආරණයාදි 
නිශා්ශාේද විවේකස්යානයන් භනනය කරන්නාහ. තීර්යකයාවග් 
පරතිපත්තිය අන් ආකාර ෙන්වන්ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් 
පරතිපත්තිය අන් ආකාර ෙන්වන්ය යි කී ය. වම් ගෘහපතියා අප 
ගණන් වනාවගන අප ඉදිරිවය් ද ඔහුවග් ශාාස්තෲෙරයාටම 
පසසන්වන්ය යි කිපී, “ගෘහපතිය ඔබ පසසන ශාරමණ වගෞතම 
හා කයා කිරිමට කෙරකුට කිනම් කරුණක් ඇත්වත් ද? ඔහු හා 
කයා කරන්නට වදයක් නුත. කයා කරන්නට කරුණක් නුති 
කල්හි කයාෙට යන වකවනකු නුති කල්හි ශාරමණ වගෞතම 
වතවම් කෙවරකු හා කුමක් කයා කරන්වන් ද? කයාෙට සමත් 
බෙක් ශාරමණ වගෞතමට නුත. ඔහුට තුබු නුෙණ ද 
ශාුනයාගාරෙල විසිවමන් වමාට වී ඇත්වත් ය. ඔහු පිරිස හා 
හුසිරිමට වනා සමත් ය. පිරිස මුදට පුමිණ කයා කිරිමට 
වනා සමත් බුවින් ඔහු ඇසක් අන්ධ ෙූ ගෙයකු වමන් අයින් වී 
ඉන්වන් ය. නන ශාුනය ස්යානයන් වස්ෙනය කරන්වන් ය. 
ශාරමණ වගෞතම වමහි පුමිණිය වහාත් අපි එක් පරශා්ණයකින් ම 
ඔහු නිහ  කරන්වන්මු ය. හිස් සුළියක් ලණුෙලින් 
වෙලන්නාක් වමන් පරශා්නෙලින් ඔහු වෙළන්වනමුය’ යි කී ය. 
සන්ධාන ගෘහපතියා හා නයවගරෝධ පරිෙරානකයා අතර වකවරන 
වම් කයාෙ තයාගතයන් ෙහන්වස් දිෙයවශාරෝතර ධාතුවෙන් ඇසූ 
වස්ක. ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් ගිනුකළුපේවෙන් බුස 
සුමාග ා නම් වපාකුණු වතරට පුමිණ සක්මන් කළ වස්ක. 
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නයවගරෝධ පරිෙරානක සක්මන් කරන්නා ෙූ තයාගතයන් 
ෙහන්වස් දැක, සිය පිරිස අමතා, “ආයුෂ්මත්නි, නිශා්ශාේද ෙේ, 
ශාරමණ වගෞතම සුමාගධා තීරවය් සක්මන් කරයි, ඒ අයුෂ්මතා 
නිශා්ශාේදතාෙයට කුමුත්වත් ය, නිශා්ශාේදතාෙවයහි ගුණ 
කියන්වන් ය, සමහර විට ඔහු නිශා්ශාේදෙන පිරිස දැක වමහි 
පුමිවණන්නට ද සිතන්වන් ය. ඉදින් ශාරමණ වගෞතම වමහි 
පුමිණිවය් නම් භාගයෙතුන් ෙහන්ස ඔබ ෙහන්වස් ශාරෙකයන් 
හික්මෙන්නා ෙූ ධර්මය කෙවර් ද? නුඹ ෙහන්වස්වග් ශාරෙකයන් 
අර්හත්ෙයට පුමිණ සුනසිල්ල ලබා සිටින්නා ෙූ ධර්මය 
කෙවර් දැ යි අපි ඔහුවගන් අසමුය’යි කීය. එවස් කී කල්හි 
පිරිෙුජි පිරිස සන්සුන් ෙූහ. 

එකල්හි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් නයවගරෝධ පරිෙරානකයා 
වෙත ෙුඩම කළ වස්ක. පිරිෙුජි වතවම් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ඉදිරියට වගාස් “ස්ොමිනී භාගයෙතුන් ෙහන්ස, ෙඩිනු මුනවි, 
වබාවහෝ කලකින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙුඩම කළ වස්ක. 
ස්ොමීනි, වම් අසුවනහි ෙුඩ හිදිනු මුනෙ’යි කීය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් අසුවනහි ෙුඩ සිටි වස්ක. නයවගරෝධ පිරිෙුජියා ද 
එක්තරා නීචාසනයක හිඳගත්වත් ය.  

ඉක්බිති තයාගතයන් ෙහන්වස් “නයවගරෝධ, ආයුෂ්මත්හූ 
වමහි කිනම් කයාෙක වයදි හුන්වනෝ ද? ඔබවග් වනා නිමි 
කයාෙ කෙවර් දැ’යි ෙොළහ. එකල්හි නයවගරෝධ පරිෙරානක 
“ස්ොමිනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, අපි නුඹ ෙහන්වස් සුමගධා 
තීරවය් සක්මන් කරනු දැක නුඹ ෙහන්වස් වමහි පුමිණිය 
වහාත් නුඹ ෙහන්වස් විසින් ශාරාෙකයන් හික්මෙන ආකාරය, 
ඔෙුන්ට වද්ශානය කරන ධර්මය විචාරන්නට කයා කරමින් 
සිටියමු’යි කීය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොරන වස්ක්, 
“නයවගරෝධ, අනය දෘෂ්ටියක් ඇත්තා ෙූ අනයය ධමමයක් 
පිළිගන්නා ෙූ අනය ධමමයක් කුමුති ෙන්නා ෙූ අනය ධර්මයක 
වයවදන්නා ෙූ අනය ආචායයය ෙරයකු ඇත්තා ෙූ ඔබට මා 
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ශාරාෙකයන් විනයන කරන ධර්මය වත්රුම් ගුනීමට දුෂ්කර ය. 
ස්වීය ආචායයයපරම්පරාවෙන් එන්නා ෙූ  ධපෝජුගුප්සා නම් ෙූ 
ධර්ම කරමය ගුන විචාරෙ, වකවස් ෙනාහි තවපෝනුගුප්සාෙ 
සම්පූර්ණ වේ ද, වකවස් සම්පූර්ණ වනාවේදැයි විචාරෙ’යි ෙොළ 
වස්ක. තීර්යකයන් තවපෝනුගුප්සා යන නාමය ෙයෙහාර 
කරන්වන් තපසින් පේ දුරු කිරිමට ය. පීඩා විඳ පරණ පේ 
වගො දැමිවමන් හා අලූත් පේ වනා කර හුරිවමන් දුකින් 
මිදිමක් ඔෙුහු බලාවපාවරාත්තු වෙති. නයවගරෝධ පරිෙරානකයාට 
හා ඔහුවග් පිරිසට ඒ ධර්මය ගුන ද තුබුවණ් මඳ දැනුමකි.  

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් නයවගරෝධ පරිෙරානකයා 
හට ඔහුවග් ධර්මය ගුනම අසන්නය යි  ෙොළ කල්හි 
“පින්ෙත්නි, ශාරමණ වගෞතමවයෝ මහානුභාෙ ඇත්වතෝ ය, පුදුම 
වකවනක, එතුවමෝ ස්වීය ධර්මය තබා අනුන්වග් ධර්මය ගුන 
පරශා්න අසන්නට කියනනාහ”යි වසසු පිරිෙුජිවයෝ හ  
නඟන්නට ෙන්හ. නයවගරෝධ පරිෙරානක පිරිස සන්සුන් කරො 
තවපෝනුගුප්සාෙ සම්පූර්ණ ෙන වනාෙන ආකාරය තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වගන් ඇසූවේය. පරිෙරානකයාවග් පරතිපත්ති පිරිවමන් 
ලුබිය හුකි උසස් ම වදය දිෙයංචක්ෂුරභිඥානය ය. තයාතයන් 
ෙහන්වස් දිෙුස ලුබිම දක්ො පුෙුත්විය යුතු පරිෙරානක 
පරතිපත්තිය නිරෙුල් වකාට ෙොළ වස්ක. ඒ පිරිවසහි දිෙුස 
ලුබුවෙකු තබා එවතක් පරතිපත්තිකරමය අසා ඇතියකුදු වනා වී 
ය. එබුවින් නුෙත ද පිරිෙුජිවයෝ “අපි වම් කරුවණන් 
නටුවෙෝ වෙමු”යි වඝෝෂා කළහ. 

එහිදි සන්ධාන ගෘහපති නයවගරෝධ පරිෙරානක විසින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට අපහස කරමින් කලින් කළ සිංහ 
නාදය මතු කවළ් ය. පිරිෙුජි ඉමහත් ලුජ්නාෙට පුමිණ 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ක්ෂමා කර ගත්වත් ය.  

(දි.නි. උදුම්බරික සුත්ත) 
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සූ රනිපා ධයහි බරාහ්මණ ාේමික සු රය තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් ඒ බරාහ්මණයන්ට වපෞරාණික බරාහ්මණ 
ධර්මය දක්ො ෙොළ සුතරයකි. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
සුෙුත්නුෙර වජ්තෙනාරාමවයහි ෙුඩ වෙවසන අෙස්යාෙක 
වකාවසාල් රට ෙුසි ෙෘද්ධ ෙූ මහාසාෙ බරාහ්මණ සමුහයක් 
බුදුරදුන් දක්නට වගාස් දැනට වෙවසන බරාහ්මණයන් වකවරහි 
වපෞරාණික බරාහ්මණධර්මය ඇතිදැ යි අසා තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් ඒ වපෞරාණික බරාහ්මණධර්මය ෙර්යමානික 
බරහ්මණයන් වකවරහි දක්නට නුති බෙ ෙොළ කල්හි 
වපෞරාණික බරහ්මණ ධර්මය ෙොරන වලස ආරාධනා කවළෝ ය. 
එකල්හි ඔෙුන්ට තයාගතයන් ෙහන්වස්, 

“ඉසධයා පුබ්බධකා ආසුං - සඤ්ඤ  ් ා  පස්සිධනා, 
පඤ්චකාමගුධණ හි ්වා - අ ් ද ්ථමචාරිසුං”  

යනාදි ගායා වදතිසකින් යුක්ත ෙූ බරාහ්මණධාර්මික 
සූතරය ෙොළ වස්ක.  

රනා වරරදින අනුාාසනය 

ෙර්තමාන භෙවය්දී වනාෙරදො ම මඟපල ලුවබන 
පරිද්වදන් අනිකකුට අනුශාාසනය කළහුකි වීමට නම් 
අනුශාාසකයා හට ඉමහත් නුෙණක් තිබිය යුතු ය. අනුශාාසනය 
ලබන්නාහුට ඒ නාතිවය්දී මඟපල ලුබිමට නිසි වපර පින් ඇති 
- නුතිබෙ දත හුකි නුෙණ තිබිය යුතු ය. අනුශාාසනය 
ලබන්නා  තරිවහ්තුක පුද්ගලවයක් ද නුතිදැ යි දත හුකි නුෙණ 
තිබිය යුතු ය. අනුශාාසනය කරනු ලබන්නාවග් නුෙණ මගපල 
ලුබීමට සුදුසු ෙන තරමට දියුණු වී ඇතද නුතදැයි දත හුකි 
නුෙණ තිබිය යුතුය. අනුශාාසනය ලබන්නහුට මඟපල ලුබිමට 
බාධක කර්මක්වල්ශායන් ඇති නුති බෙ දත හුකි නුෙණ තිබිය 
යුතු ය. අනුශාාසනය කරනු ලබන්නාවග් චරිතය දත හුකි 
නුෙණ තිබිය යුතු ය. ඒ ඒ පුද්ගලයාට  සුදුසු කමටහන් වතෝරා 
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ගත හුකි නුෙණ තිබිය යුතු ය. සුදුසු ස්යාන වතෝරා ගත හුකි 
නුෙණ තිබිය යුතු ය. වම් අංග ෙලින් සම්පුර්ණ එකම 
අනුශාාසකයා තයාගතයන් ෙහන්වස් ය.  

අනූශාාසනය කරනු ලබන්නහුවග් වපර පින් ඇති නුති 
බෙ යනාදි කරුණු සෙමාකාරවයන් දැන ගුනිමට වනා සමත් 
බුවින් රහත් ෙූ ද වනාෙරදින් වලස අනුශාාසනා කිරිමට සමත් 
වනා වෙති. වනාවයක් විට රහතුන්ටද ෙරදින්වන් ය. රහත් 
විමට පමණක් වනාෙ ශාරෙකයන් අතරින් වදකරුණකින් 
අගතුන් ලුබිමට ද නිස් පින් තිබුණු චූලපන්තක භික්ෂුෙ 
අභෙය පුද්ගලයකු ෙන්නට ඇතුයි සිතා ඔබට වම් සසුවනන් 
ගත හුකි ෙුඩක් නුත, සිෙුරු හුර වගදරටම යන්නට කියා 
එක් රහතන් ෙහන්වස් නමක් විසින් වනරපා හරින ලද්වද් 
රහතුන් ද පුද්ගලයන්වග් තතු හරියටම දැන ගුනීමට සමත් 
වනාෙන නිසා ය. පුද්ගලයාවග් තතු දැනීමට සමත් නුෙණ ඇති 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට, සසුවනන් වනරපනු ලුබු චූලපන්යක 
එක් ෙරුෙකින්ම අර්හත්ෙයට පමුණුො සෘඬිමත් පුද්ගලයකු 
කළ හුකි විය. එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් ම වලෝකවයහි 
නියම ශාාස්තෲෙරයා ෙන වස්ක. චූලපන්තක වතරණුෙන් 
ෙහන්වස් වග් කයාෙ වමහි අන් තුනක දක්ො ඇත්වත් ය. 

සේවරර්ණකාර රත්රුනේ වරහනේරසේ  

එක්තරා ස්ෙර්ණකාර පුතරවයක් සුරියුත් මහ වතරුන් 
ෙහන්වස් වෙත පුවිදි විය. වතරුන් ෙහන්වස් තරුණයන්ට 
රාගය උස්සන්න භාෙය සලකා ඔහුට අශාුභකර්මස්යානය 
දුන්හ. එවහත් ඒ කමටහණ ඔහුට සුදුසු වනා වී ය. කමටහන 
වගන ආරණයයට පිවිස වතමසක් වීර්යය කළ නමුත් ඔහුට 
සිවතහි එකඟ බෙක් පමනුකුදු ඇති වනාවිය. ඔහු නුෙත 
වතරුන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණි ඒ බෙ දැන්වී ය. වතරුන් 
ෙහන්වස් වමපමණකින් පසුබට ෙන්නට යුතු නුත ය’ යි ෙොරා 
නුෙත ද ඒ කමටහණ ම ෙඩාත් වහාදට පුහුදිලි වකාට කියා 
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දුන්හ. වදෙන ෙරද ෙනයට ෙුදී වීයයය කළ මුත් කිසි අමුත්තක් 
සිදු වනා වී ය. ඔහු නුෙත ද වතරුන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණ 
ඒ බෙ කී ය. එකල්හි වතරුන් ෙහන්වස් කරුණු සහිත ෙ 
උපමා සහිත ෙ ඒ කමටහණ තෙත් වහාදින් විස්තර කර කියාදී 
ඔහු යුෙූහ. තුන්ෙන ෙරද ෙනයට පිවිස වීයයය කළ මුත් ශාික්ෂ 
භික්ෂුෙට අමුතු දියුණුෙක් වනා වී ය. ඔහු පුමිණ තමාට 
කමටහණින් ෙුඩ වනාෙූ බෙ  වතරුන් ෙහන්වස්ට දැන්වීය. 
එකල්හි වතරුන් ෙහන්වස් ශාිෂයයා බුදුරදුන් වෙත කුඳො 
වගන වගාස් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට කාරණය දැන්ෙූහ. 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් චරිතය බලා ෙොරන 
වස්ක්, පිළිවෙලින් පන්සිය ොරයක්ම ඔහු ස්ෙර්ණාකාර 
කුලවයහි ඉපිද රත්රන් ෙලින් ම කර්මාන්ත කළ බෙ දැක 
ඔහුවග් සිත මනාප ෙූ කර්මස්යානයක මිස අශාුභ 
කර්මස්යානයක එකඟ කළ හුකි වනාෙන බෙ ෙොරා 
“ශාාරිපුතරය, නුඹ කමටහන් දී සාර මසක් වෙවහසට පත්කළ 
භික්ෂුෙ අද මම එක ෙරුෙකින් ම අර්හත්ෙයට පමුණුෙන්වනමි 
ය’යි ෙොරා වතරුන් ෙහන්වස් පිටත් කර රියසකක් පමණ 
වනළුම් මලක් මො වපතිෙලින් හා නටුවෙන් දිය බින්දු 
ගලන්නක් වකාට භික්ෂුෙට දී “මහණ වමය, වගන වගාස් 
ආරාමවය් වකළෙරක ෙුලිවගාඩක් මත සිටුො ොඩි වී එය 
බලා රතය, රතය කියා භාෙනා කරන්නය’යි ෙොළහ. වශාෝභන 
ෙූ ඒ අරමුවණහි තරුණ භික්ෂුෙවග් සිත එකඟ විය. ඔහු ඒ 
ආරම්මණවයන් රෑපාෙචර ධයාන සතර ම උපදො ධයාන 
කරීඩාවෙන් වෙවසන කල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් අධිෂ්ාාන 
බලවයන් ඒ පද්මය මලානික කළහ. භික්ෂුෙට එය අනුෙ 
සංස්කාරයන්වග් අනිතයතාෙ ෙුටහිණ. ඒ බෙ දැන 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ භික්ෂුෙ ඉදිරිවය් වපනී සිට, 

“උච්ඡින්ද සිධනහම ් ධනා 
කුමුදං සාරදිකංව පාණිධනා 
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සන් ිමග්ගධමව බරෑහය 
නිබ්බානං සුගධ න ධදසි ං” 

යන ගායාෙ ෙොළ වස්ක. වද්ශානාෙසානවය් භික්ෂු 
වතවම් සේ වකවළසුන් නසා අර්හත්ඵලවයහි පිහිටිවය් ය. 
බුද්ධශාරාෙකයන් අතුවරන් පරඥාවෙන් අගතුන්පත් සුරියුත් 
හිමියන්ට සාරමසකිනිදු සමාධි මාතරයක්ෙත් ලබාදිය නුහුණු 
ස්ෙර්ණකාර භික්ෂුෙට එක් ෙරුෙකින් අර්හත්ඵලය ලබා දිමට 
තයාගතයන් ෙහන්වස් සමත් ෙූහ. අනුන්වග් අදහස් දත හුකි 
ආශායානුශායඥානය ඇත්වත් වලාෙුතුරා බුදුෙරුන්ට පමවණකි. 
ඒ බුවින් බුදුෙරු ම වනා ෙරදින වලස අනුශාාසනා කිරිවමහි 
සමත් ෙන්නාහ. ඒ නුෙණ නුති බුවින් සුරියුත් වතරණුවෙෝ 
ස්ෙර්ණකාර භික්ෂුෙ අර්හත්ෙයට පුමිණවීමට වනා සමත් ෙූහ.  

(ධම්මපදට්ාකයා) 

 කිේෂනුේ පනේසයියකේ රහත්ේ විම 

එක් ෙස් කාලයක් සමීපවය් පන්සියයක් භික්ෂුහු 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කමටහන් ලබා වගන වයෝගය 
වස්නාසනයක් හා වගාදුරුගමක් වසායන්නාහූ අනුකරමවයන් 
හිමාලය හා සම්බන්ධ ෙූ මනරම් ගල්තලා ෙුලිතලා හා 
නලාශායන් ඇති පර්ෙතයක් දැක එහි ෙුඩ, පසු දින සමිප 
ගමකට පි ු පිණිස ගිය කල්හි ගම් ෙුසිවයා දන් දී එහිම 
ෙස්කාලවයහි විසිමට ආරාධනා වකාට භික්ෂුන්ට ඒ 
පර්ෙතවයහි ොසස්යානයන් ද පිළිවයල කර දුන්හ. ඒ ෙනවයහි 
ගස්ෙල වබාවහෝ වද්ෙතාවෙෝ විසූහ. භික්ෂුන් භාෙනාෙ සඳහා 
ගස් මූල් හිඳ ගනිති. වද්ෙතාවෙෝ සිල්ෙත් භික්ෂුන් බිම ඉන්නා 
කල්හි ගස් හී විසිමට අවපාවහසත් ෙූොහූ ගස් ෙලින් ඉෙත් ෙ 
විසූහ. “භික්ෂුහූ අද යති ය වසට යති ය’යි බලා සිටියා ෙූ 
වදවිවයෝ ඔෙුන් වනාෙන කල්හි උන්ෙහන්වස්ලා බිය ගන්ො 
ෙනවයන් පළො හරිනු පිරිස රාතරීවයහි භික්ෂුන් භාෙනාවෙහි 
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වයදී ඉන්නා අෙස්යාෙට පුමිණ භායානක රෑප දක්ෙන්නට හා 
ශාේධ කරන්නට ද පටන් ගත්හ. ඒ රෑප දැක ඒ ශාේද අසා ඒ 
භික්ෂුන්ට සිත් එකඟ කරන්නට වනා පිළිෙන් විය. ඒ භය නිසා 
කරමවයන් භික්ෂුන්වග් ශාරිරය ද දුබල විය. ඔෙුනට සිහිය 
පිහිටුො ගන්නට ද වනාහුකි විය. වදවිවයෝ එපමණකින් වනා 
නෙත්ො ඉෙසිය වනාවහන දුර්ගන්ධයන් ද එෙන්නට ෙූහ. 
භික්ෂුහු තම තමන්ට ඇති කරදර අනය භික්ෂූන්ට ද කියා 
සුමවදනා ෙහන්වස් ම එකතුෙ වම් කරුණ බුදුරදුන්ට දන්ො 
අපට සත්පරායෙන අන් වසනසුනක් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වගන් දැන වගන අන් වසනසුනක පසුෙස් විසිවම් 
බලාවපාවරාත්තුවෙන් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් සිදු 
ෙූ දෑ සුළ කළහ. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ භික්ෂුන්ට සත්පරාය 
ෙන අන් වසනසුනක් බලන වස්ක්, මුළු වපාවළාවෙහි ම වනා 
දැක භය දුරු කරවීම සඳහා භාවිතා කිරිමට ශම රිය සු රය 
උගන්ො භික්ෂුන් නුෙත ඒ වසනසුනට ම යුෙු වස්ක. ඉන්පසු 
වද්ෙතාවෙෝ භික්ෂුන් වකවරහි පුහුදී උන්ෙහන්වස්ලාට 
උපකාර ද කරන්නට ෙූහ. සුම වදනා ෙහන්වස් ම එහි 
වෙවසමින් මහණදම් පුරා ෙස්කාලය තුළදී ම රහත් ෙුහ. 

මහාවබෝධිමූලවය් ෙුඩ සිට භාෙනා කිරිවමන් මිස අන් 
තුනක  භාෙනාවෙහි වයදීවමන් වලාේතුරා බුදුබෙට වනා 
පුමිණිය හුකි ය. වබෝධිමූලය ම වලාේතුරා බුදුබෙ ලුබිමට 
සුදුසු ස්යානය ය. එවමන් රහත් ෙන්නා ෙූ පුද්ගලයන්ට ද 
සුදුසු ස්යාන ඇත්වත් ය. සුදුසු ස්යානවය් දිම මිස අන් තුනක 
මහණදම් පුරා රහත් ෙන්නට ද වනා පිළිෙන, සමහරුන්ට 
රහත් වීමට සුදුසු ස්යාන වබාවහෝ තිබිය හුකි ය. සමහරුන් ට 
ඇත්වත් එක් ස්යානයක් පමවණකි. සත්පරාය වසනසුන දත 
හුකි නුෙණ වලාෙුතුරා බුදුනට මිස වසස්සන්ට නුත. එවහත් 
ඒ ඒ පුද්ගලවයෝ තම තමන්ට සත්පරාය ස්යාන ෙලට 
කර්මානුකූලෙ පුමිවණති. ඉහත කී භික්ෂුන් පන්සියය ඒ 
වසනසුන හුර ගියාහූ නම් ඔෙුනට රහත් ෙන්නට වනා 
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පිළිෙන් ෙන්වන් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනය 
ලුබ පළමු වසනසුනට ම ආපසු ගිය බුවින් ඒ භික්ෂූහු අර්හත් 
ඵලයට පුමිණියහ. එවස් සුදුසු පරිදි වනා ෙරදනා පරිදි 
අනුශාාසනයට සමත් බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෝකවයහි 
අනුශාාසකයන් ෙහන්වස් ෙන වස්ක.  

රබෝධිසත්ේත්ේවරානුාාසනා 

 අප භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වබාධිසත්ත්ෙ කාලවය් දී ද 
වනාවයක් නාති ෙලදී වබවහෝ නනයාට අනුශාාසනා වකාට 
ඔෙුන්ට ෙර්තමාන භාෙවය් යහපත සිදු කර දුන් භෙ ද 
වබාවහෝ නනයා දිෙයවලෝක බරහ්මවලෝක ෙලට යුෙූ බෙ ද 
නාතක කයාෙලින් වපවන්.  

කදුේදාල පණේඩිත්රයෝ 

අතීතවය් මහවබෝසතාවණෝ එක්තරා දිළිඳු පෙුලක ඉපද 
වගාවිකමින් ජීෙත් ෙූහ. එකල්හි උන් ෙහන්වස් කුද්ොලපණ්ඩිත 
නම් ෙූහ. උන් ෙහන්වස් එළෙලූ ෙො ඒො විකුණා ජීෙත් ෙූහ. 
එකල උන් ෙහන්වස් සතුෙ තුබු එක ම ධනය උදැල්ලක් 
පමණකි. උන් ෙහන්වස් “වම් ගිහි වගයින් මට කෙර 
පරවයෝනනයක් ද, පුවිදි ෙන්වන්මි’යි සිතා උදැල්ල සඟො තබා 
තෙුස් පුවිද්වදන් පුවිදි ෙූහ. වනාවබෝ කලකින් ම නුෙත 
උදැල්ල සිහි වී එහි වලෝභය සිඳිය වනා හුකි ෙ නුෙත ගිහිෙ 
උදැල්ල වගන පුරුදු රස්සාෙ කළහ. ටික කලකදී නුෙත ද 
කලකිරි උදැල්ල සඟො තබා පුවිදි ෙූහ. උදැල්ල සිහි වී නුෙත 
ද සිෙුර හළහ. නුෙත නුෙත පුරුදු වෙමින් උදැල්ල නිසා 
සෙරක් ම සිෙුරු හළහ. වබෝසතාණන්ට සත්ෙන ෙරට ද පුවිදි 
ෙන්නට සිත් විය. එකල්හි එතුවමෝ මා සෙරක් ම ගිහි ෙූවය් වම් 
උදැල්ල නිසා ය. වමය තුබුණ වහාත් නුෙත ද වමහි එන්නට 
සිත් විය හුකි ය. එවස් වනාෙන්නට වමෙර උදැල්ල ගඟට දමා 
වයමි’යි සිතා ගංවතරට වගාස් “ෙුවටන තුන දුටුවහාත් 
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නුෙත ද ගන්නට සිත්විය හුකිය’යි ෙුවටන තුන 
වනාවපවනනු පිණිස ඇස් පියාවගන උදැල්ල මිවටන් වගන 
හිසෙට තුන් ෙරක් කරකො හුකිතාක් වේගවයන් ගඟට විසි 
වකාට ’‘මම දිනමි, මම දිනමි” යි තුන් ෙරක් මහ හ  නුඟුහ. 
එවකවණහි බරණුස් රනු ද පරතයන්තය සන්සිඳුො නය වගන ඒ 
නදී තීරවයහි එමින් සිටිවය් ය. එතුමාට වබෝසතාණන්වග් හ  
ඇසී වම් පුරුෂයා “මම දිනමි, මම දිනමි’යි හඩ නගයි. ඔහු 
දිනුවය් කුමක්දැ’යි විමසිය යුතුය’යි සිතා වබෝසතාණන් වගන්ො 
“පුරුෂය, “මම නම් දැන් යුදවයන් දිනා එන්වනමි ය. මම 
දිනිමි” මම දිනිමි, යි හ  නඟන නුවේ දිනුම කුමක්දැ’යි ඇසී 
ය. 

 වබෝසතාවණෝ තමන්වග් දිනුම විස්තර කරමින් ම ගඟ 
දිය බලා එහි නිමිත්ත වගන ධයාන උපදො අහසට නුඟ 
අහවසහි සිට රනුට දහම් වදසූහ. වබෝසතාණන්වග් 
ධර්මානුශාාසනය අසා සිටිය දීම රනුවගන් ද තදංග ෙශාවයන් 
වකවළස් දුරු වී ඔහුවග් සිත ද පුවිද්දට නුමුවණ් ය. රනු හා 
පුමිණ සිටි නනයාවග් සිත් ෙලින් ද වකවලස් දුරු විය. 
ඔෙුන්වග් සිත් ද පුවිද්දට නුමිණ. රනු “ඔබතුමා දැන් වකාහි 
යන්වනහි දැ’ යි කුද්ොල පණ්ඩිතයන්වගන් ඇසීය. වබෝසතාවණෝ 
“මම හිමාලයට වගාස් පුවිදි ෙන්වනමි’යි කීහ. එවස් නම් “මම 
ද ඔබ හා පුවිදි වෙමි’යි කියා රනතුමා ද වබෝසතාණන් හා 
යන්නට පිටත් විය. රනු නික්මුණු කල්හි ඔහු හා පුමිණ සිටි 
වසනඟ “අපි ද පුවිදි ෙන්වන්මු’ය යි නික්මුණා හ. බරණුස් 
නුෙර ෙුසිවයෝ ද “රනු හා බල වසනඟ පුවිදි ෙන්නට ගිය 
කල්හි අපි වමහි කුමක ්කරමුදැ‘ යි සුම වදනම පුවිද්ද සඳහා 
නික්මුණාහ. වබෝසතාණන් හා නික්මුණ පිරිස වොවළාස් 
වයාදුනක් තුන් පුරා පුතිර සිටින මහනනකායන් විය. කුද්ොල 
පණ්ඩිතවයෝ ඒ මහ පිරිස ද සමඟ හිමාල ෙනයට පිටත් ෙූහ. 
කුද්ොල පණ්ඩිතයන්වග් අභිනිෂ්කරමණය දුටු සක්වදේ රනු ඒ 
පිරිසට අසපුෙක් පිළියල කිරිම සඳහා විස්කම් වදේපුත් එවී ය. 
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විස්කම් වදේ ඒ පිරිස සඳහා දිගින් තිස් වයාදුනක් හා පුළුලින් 
පහවළාස් වයාදුනක් ඇති සම බිමක අසපුෙක් මුවීය. 
වබෝසතාවණෝ පිරිස හා එහි වගාස් පුවිදි ෙ වසස්සන් ද පුවිදි 
කළහ. කුද්ොල පණ්ඩිතයාවග් පුවිද්ද ඇසූ අන් රටෙල නනයා ද 
පුවිදි ෙන්නට එහි ගියහ. රානය සතක නනයා එහි වගාස් 
පුවිදි ෙූහ. තිස්වයාදුන් අසපුෙ පුවිද්දන්වගන් පිරිණ. රානය 
සතක් හිස් විය. වබෝසතාවණෝ ධයාන උපදො ගුනිම සඳහා 
ඔෙුනට අනුශාාසනා කළහ. උන් ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනවයන් 
බරහ්මවිහාර භාෙනා වකාට සුමවදනම ධයාන ලබා ආයු 
වකළෙර බඹවලාෙ උපන්හ. ඔෙුනට උෙටුන් කළ පිරිස 
වදේවලාෙ උපන්හ. 

(කුද්ොල නාතකය) 

වබෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් කුද්ොල පණ්ඩිත කාලවයහි 
වමන් ම පුවිදිෙ ධ ්මිය කුමාර කාලවය් ද චූලසු ධසෝම රාන 
කාලවය් ද, අවයෝඝර කුමාර කාලවය්දී ද, හ ්ථිපාල කුමාර 
කාලවය් ද, ධජෝ ිපාල මානෙ කාලවය්දී ද, තමන් ෙහන්වස් 
අනුෙ පුවිදි ෙූ ලක්ෂසංඛයාත නන සමුහයකට ධයාන ලබා 
බඹවලාෙ යා හුකි ෙන පරිදි අනුශාාසනය කළ බෙ ජා ක 
අටුවාධවහි දක්ො ඇත.  

අතීතවයහි ලක්දිෙ විසූ සුපරසිද්ධ මහාස්යවීරයන් 
ෙහන්වස්ලා ෙන පඨවිචාලක  ම්මගු ්  වතරණුවෙෝය 
කටකන් කාරවාසී ඵුස්සධද්ව වතරණුවෙෝ ය. උපරි 
මණ්ඩලායක මලයවාසී මහා සං රක්ඛි  වතරණුවෙෝ ය. මලිය 
මහා ධද්ව වතරණුවෙෝ ය. භග්ගිරිවාසී මහාධද්ව වතරණුවෙෝ 
ය. ගාමන්ත පේබාරොසී මහාසීෙ වතරණුවෙෝ ය. 
කාෙවල්ලීමණ්ඩපවාසී මහානාග වතරණුවෙෝ ය. යන මහා 
ස්යවිරෙරු කුද්ොල සමාගමය, මූගපක්ඛ සමාගමය, 
චූලසුතවසෝම සමාගමය, අවයෝඝර පණ්ඩිත සමාගම ය, 
හත්ථිපාල සමාගමය යන වබෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග් මහා 
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සමාගමයන්හි සියල්ලට පසුෙ පුවිදි ෙූවෙෝය යි හ ්ථිපාල 
ජා ක අටුවාධවහි දක්ො තිවේ. 

හත්ේහුවිරිදි සම් වර කමුාරයනේරගේ ධ්ර්මානුාාසනය 

අතීතවයහි කුරුරට ඉන්දපත්ත නගරවයහි  නඤ්ජය 
ධකෝරවය නම් රවනක් විය. සුචීර  නම් බරාහ්මණවයක් ඔහුවග් 
පුවරෝහිත විය. රනතුමා ොනාදි පින්කම් කරමින් දැහුමින් රනය 
කරයි. එක් දෙසක් රනු ධම්මයාග නම් පරශා්ණයක් පිළිවයල 
වකාට සුචීරත බමුණාට සත්කාර වකාට ඒ පුනය විචාවළ්ය. 
සුචරිත වබාරු වනා වකාට එය තමාට අවිෂය බෙ, තමා විසින් 
විසඳිය වනා වහන පුනයක් බෙ පෙසා “වම් පරශා්නය විසඳිමට 
බරණුස් රනුවග් පුවරෝහිත වි ුර බරාහ්මණයා හුර අනිවකක් 
සමත් වනාවෙති’යි කී ය. එකල්හි රනතුමා ඒ පරශා්නය විසඳා 
වගන එනු පිණිස පුවරෝහිත බමුණා ම එහි පිටත් කවළ් ය. 
සුචීරත වකලින් ම බරණුසට වනා වගාස් දඹදිෙ ඇවිද 
වබාවහෝ පඬිෙරුන්වගන් ඒ පරශා්නය විචාවළ් ය. විසඳීමට 
කිසිවෙක් සමත් වනාවීය. ඉක්බිති සුචරිත බමුණා කරමවයන් 
බරණුස් නුෙරට වගාස් බරණුස් රනුවග් පුවරෝහිත විදුර 
බරාහ්මනයාවගන් ධර්මයාග පරශා්න විචාවළ් ය. ඔහු එය වනා 
විසඳා “මවග් පුතර ෙූ භද්රකාර පණ්ඩිතවයක, මට ෙඩා 
නුෙණුතිවයක, වම් පරශාන්ය ඔහු විසඳනො ඇත. ඔහු වෙත 
වගාස් අසන්නය’යි කීය. 

බරාහ්මණ වතවම් භද්රකාර වෙත වගාස් පරශා්නය විචාවල් 
ය. “වම් කාලවය් වනා මනා කරියාෙක වයදිවමන් මවග් සිත 
ෙයාකූල වී ඇත්වත් ය. ඒ නිසා වමය මට විසඳිය වනා හුකි 
ය. මාවග් සවහෝදර සඤ්ජය කුමාරයා ඉතා නුණෙවතක, 
ඔහුවගන් වම් පරශා්නය අසන්න, ඔහුවගන් වම් පරශා්නය විසඳා 
ගත හුකි ෙන්වන් ය’යි භද්රකාර කීය. 
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සුචීරත බරාහ්මණ වතවම් සඤ්නය වෙත වගාස් පරශා්නය 
විචාවළ් ය. ඒ කාලවය් දී පරොරාෙන් වස්ෙනය කිරිවමන් 
සඤ්නයවග් සිත ද ආකූලෙ පුෙුත්වත් ය. එබුවින් ඔහු 
පරශා්නය වනා විසඳා “මවග් බාලසවහෝදර සත්අෙුරුදු විවයහි 
සිටින සම්භව කුමාර වතවම් අපට ෙඩා වබාවහෝ 
නුෙණුතිවයක, ඔබවග් පරශා්නය විසඳිමට ඔහු සමත් ෙනු ඇත. 
ඔහු කරා වගාස් පරශා්නය අසන්න ය’යි සඤ්නය කීය. එකල්හි 
සුචීරත “පියාය ෙුඩිමහළු පුතරයන් වදවදනාය යන තිවදනාට 
ම විසඳිය නුහුණු පරශා්නය බාලකුමාරයා වකවස් විසඳන්වන් 
දැ’යි කී ය. සම්භෙ කුමාරවයෝ වබෝධිසත්ෙවයෝ ය. සඤ්නය 
කුමරා වතවම් තමාවග් මලණුෙන් ෙන සම්භෙ කුමාරයන්වග් 
ගුණ ෙුණු කල්හි සුචීරත බරාහ්මණ වතවම් සම්භෙ කුමාරයන් 
වෙත ගිවය් ය. එකල්හි සම්භෙ කුමාරයන් හුන්වන් වීදිවයහි 
කුමරුෙන් හා කරීඩා කරමිනි.  

වබෝධි සත්ෙයන් විසින් ආ කරුණු විචාළ කල්හි සුචීරත 
වමවස් කීය. “මම වකෝරෙය රනතුමා විසින් එෙන ලද 
දුතවයක්මි. අපවග් රනතුමා අර්යයත් ධර්මයත් දැනගනු 
කුමුත්වත්ය. අපවග් රනතුමා අර්යයත් ධර්මයත් කරනු 
කුමුත්වත් ය. එතුමා අර්යයත් ධර්මයත් විචාරන්වන් ය. 
එතුමාට අර්යයත් ධර්මයත් පහො කියනු මුන. 

වබෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සූචීරත හට අර්යයත් 
ධර්මයත් වමවස් පුෙසූහ.  

“අජ්න සුවෙති සංවසයය - රඤ්ඤා පුට්වාා සුචීරත 
මා කත්ො අෙසී රානා - අත්වය නාවත යුධට්ඨීවලා. 
 
අජ්ඣත්තඤ්වඤෙ සංවසයය - රඤ්ඤා පුට්වාා සුචීරත 
කුම්මග්ගං න නිවසවෙයය - යයා මූළ්වහා අවචතවසා. 
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අත්තානං නාතිෙත්වතයය - අධම්මං න සමාචවර, 
අතිත්වය නප්පතාවරයය - අනත්වය න යුවතා සියා. 
 
වයා ච එතානි ාානානි - කත්තුං නානාති ඛත්තිවයා, 
සො වසා ෙේඪවත රානා - සුක්කපක්වඛෙ චන්දිමා. 
 
ඤාතීනඤ්ච පිවයා වහාති - මිත්වත්සු ච විවරාචතී, 
කායස්ස වභො සප්පඤ්වඤා - සග්ගං වසා උපපජ්නති.” 

 

ගාථාවරල අදහස  - 

 ඔබවග් රනුට යම් කිසි කශුාල කරියාෙක් කරනු කුමුත්ත 
ඇති වී අද වමය කරමු දැයි ඇසු කල්හි මහරන, අද දඩයම් 
කරමුය, මත්පුන් වබාමු ය, කරීඩා කරමු ය. ඒ පින්කම වසට 
කරමුය යි වකාතරම් උසස් වකවනකුන් විසින් කිෙ ද එයට 
අනුකූල වනාවී අදහස් කළ පුණය කර්මය එදිනම වකවර්ො. ඒ 
බෙ ඔබවග් රනුට කියනු. ධර්මයාග පරශා්නය ගුන සම්භෙ 
පණ්ඩිතයන් කුමක් කවීය් දැයි අසන ඔබ රනුට වම් 
පඤ්චස්කන්ධය ඇති නුති ෙන අනිතය වදයකුයි කියෙ, මුලා 
ෙූ අන්ධ පෘයග්නනයන් වමන් ද්ොෂෂ්ඨී දෘෂ්ටි සංඛයාත 
අමාර්ගය ඔබ රනු වස්ෙනය වනා වකවර්ො, තරිවිධ 
කුලසම්පත්තිවයන් හා වද්ෙසම්පත්තිවයන් පිරිවහන පේකම් 
ඔබ රනු වනා වකවර්ො. ඔබරන මහනනයා ද්ොෂෂ්ඨී දෘෂ්ටි 
සංඛයාත අතීර්යයට වනා පමුණුොො, අකාරණවයහි වනා 
වයවද්ො. බරහ්මණය, ඔබ රන ධර්මයාග පරශා්නවයහි පෙතිනු 
කුමුත්වත් නම් වම් අනුශාාසනවයහි පිහිටාො. යම් රවනක් 
කියන ලද වද්ෙල් කරන්නට දන්වන් නම් වකවර් නම් ඒ රන 
ශාුක්ලපක්ෂවය් චන්ද්රයා වමන් ෙුවඩන්වන් ය. නෑයන්ට පරිය 
ෙන්වන් ය. මිතරයන් අතර බබලන්වන් ය. මරණින් මතු වදේ 
වලාෙ උපදවන් ය.  
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සුචරිත බරහ්මණ වතවම් වබෝසතාණන්වග් අනුශාාසනය 
රත්පවතහි ලියාවගන වගාස් වකෝරෙය රනුට ධර්මයාග පරශා්නය 
පහො දුන්වන් ය. රනතුමා එය අනුෙ කරියා වකාට 
ස්ෙර්ගපරායන විය. 

වබෝසතාණන් ෙහන්වස් තිරිසන් නාතිෙල ඉපද සිටිය දී 
ද වනාවයක් ෙර රනුන්ට පො අනුශාාසනය කරන ලද බෙ 
වබාවහෝ නාතක කයා ෙලින් වපවන්. සූකරෙ උපන් කවලක 
කළ ධර්මානුශාාසනය මිනිසුන් අතර අෙුරුදු සුටදහසක් කල් 
පුෙුති බෙ ද, නම්බුක නම් පක්ෂියකුෙ සිටියදී කළ 
අනුශාාසනය අෙුරුදු හතළිස් දහසක් කල් පුෙුති බෙ ද නාතක 
අටුොවෙහි දක්ො ඇත්වත් ය. 
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8  

බුදේධ් ගුණය 

 
සම්මාසම්බුද්ධ - බුද්ධ යන පදවයහි අර්යය එකිවනකට 

ෙුඩි වෙනසක් වනා මුත. ඒ පද වදකින්ම තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් චතුස්සතය ධර්මය අෙවබෝධ කළ බෙ 
කියුවේ. සම්මාසම්බුද්ධ පදවයන් පවරෝපවද්ශා රහිතෙ 
ස්ෙශාක්තිවයන් මුනවින් අෙවබෝධ කළ බෙ විවශා්ෂවයන් 
කියවේ. එවස් තිබියදි වම් බුද්ධගුණ පාායට බුද්ධ යන පදය 
නුෙත ද ඇතුළු කර ඇත්වත්, චතුස්සතය ධර්මය අෙවබෝධ කර 
ගුනිවමන් පමණක් වනා නුෙතී ඒ ධමමය අනය සත්ෙයන්න්ට 
ද අෙවබෝධ කරවීම ෙූ ගුණය දැක්වීම සඳහා විය යුතු ය. බුද්ධ 
යන පදවයන් අෙවබෝධ කරවීම ද කියුවේ. ධර්මය අෙවබෝධ 
කර ගත් සුම වදනම ඒ ධර්මය අනුන්ට අෙවබෝධ කරවිමට 
සමත් වනා වෙති. පවස් බුදුහු ද චතුස්සතය ධර්මය අෙවබෝධ 
කර ගනිති. එවහත් ඔෙුහු ඒ ධර්මය වසස්සන්ට අෙවබෝධ කර 
විමට සමත් වනා වෙති. වලාෙුතුරා බුදුහු තමන් ෙහන්වස් 
විසින් අෙවබෝධ කළ ධර්මය වසසු වදේ මිනිසුන්ට ද අෙවබෝධ 
කරො වබාවහෝ සත්ෙයන් දුකින් මුදෙති. වබාවහෝ සත්ෙයන් 
නිෙනට පමුණුෙති. වලාෙුතුරා බුදුනට අනයයන් හට 
චතුස්සතයය අෙවබෝධ කරවීවමහි ඇති සාමාර්යයය 
පුරිසදම්මසාරථී සත්යාවද්ෙමනුස්සානං යන ගුණපද විස්තර 
කිරිවමහි දි දැක්විණ. වමතුන්හි විවශා්ෂවයන් විස්තර කළ 
යුත්වත් තමා ලත් වදය වොර ෙසා වගන අනුභෙ කරන මසුරකු 
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වමන් තමන් ෙහන්වස් අෙවබෝධ කළ ධර්මය සඟො වගන 
ආත්මාර්යය පමණක් බලා වගන සුෙවස් වනා සිට 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් තමන් ෙහන්වස් අෙවබෝධ 
කරගත් ධර්මය මවහෝත්සාහවයන් වසසු වදවිමිනිසුන්ට ද වබො 
වදන බෙ ය.  

“සබ්බදා සබ්බස ් ානං - හි ාය ච සුඛාය ච 
උස්සුක්ධකා අකිලාසු ච - අධහා අච්ඡරිධයා ජිධනා” 

යනුවෙන් දැක්වෙන පරිදි තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස් වලාෙුතුරා බුදුෙ ජිෙත් ෙූ පන්සාලිස් ෙස මුළුල්වලහි 
ම වදේමිනිසුන්ට ධර්මය අෙවබෝධ කර දීවමන් - ඔෙුන් දුකින් 
මිදවීවමහි - ඔෙුන්ට නිෙන් දැක්වීවමහි මවහෝත්සාහවයන් 
වයදුන වස්ක. උන් ෙහන්වස් ඒ ඒ දිනයන් හි ධර්මය අෙවබෝධ 
කර ගුනීමට සමත් ෙන්වනෝ කෙරහුදැ යි බලා ඔෙුනට තමන් 
ෙහන්වස් අෙවබෝධ කර ඇති ධර්ම වද්ශානය කළ වස්ක. 
ධර්මය අෙවබෝධ කර ගුනීමට සමත් සත්ෙයන් දැක උන් 
ෙහන්වස් ඔෙුන් කර වබාවහෝ දුර පා ගමනින් ම ෙුඩම කළ 
වස්ක. එක් ෙරක් යාවමන් ධර්ම අෙවබෝධය කර දිය වනා 
වහන ඇතුම් පුද්ගලයන් කරා උන්ෙහන්වස් වනාවයක් ෙර 
ෙුඩම වකාට ඔෙුනට චතුස්සතය ධර්මය අෙවබෝධ කරෙූ 
වස්ක. එක් මිසදිටු බමුණකුට ඔහු මිතර කරවගන ධර්මය 
අෙවබෝධ කරවීම සඳහා තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහු වෙත 
වබාවහෝ ොර ගණනක් ෙුඩම කළ වස්ක. මහාකප්පින රනු හා 
ඔහුවග් පිරිසට දහම් වදසනු පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් 
තමන් ෙහන්වස්වග් පා සිෙුරු තමන් ෙහන්වස් විසින් ම වගන 
එක්සිය විසිවයාදුන් මඟ වගො එකලාෙ ෙුඩම කළ වස්ක. 
පුක්කුසා ි රනු පුවිදි වී බුදුරදුන් වසායා එන කල්හි තමන් 
ෙහන්වස් විසින් ම පා සිෙුරු වගන පන්සාලිස් වයාදුන් මඟ 
පාගමණින්ම ෙුඩම වකාට ඔහු හා කුම්භකාරශාාලාවෙක්හි 
රාතරිය ද ගත කල වස්ක. පිරිනිෙන් පාන දිනවයහි පිරිනිෙන් 
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මඤ්චකවයහි සයනනය කරමින් සුභද්ර නම් පිරිෙුජියාට දහම් 
වදසු වස්ක.  

මිසදිට ුබමණුාරගේ කථාවර 

 එක් මිසදිටු බමුවණක් ගංවතරක කුඹුරක් සකස් කවළ් 
ය. බුදුන් ෙහන්වස් ඔහුවග් උපනිිඃශාරය සම්පත්තිය දැක ඔහු 
කුඹුර සකස් කරන තුනට ෙුඩ ෙොල වස්ක. ඔහු තයාගතයන් 
ෙහන්වස් දැක ද තමා කරන වදයම කලා මිස උන්ෙහන්වස් 
ගුන සුලකිල්ලක් වනා වකවළ් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ම 
“බරාහ්මණය, කුමක් කරන්වනහි දැ’යි අසමින් ඔහු හා 
පළමුවෙන් කයා කළහ. “වගෞතමවයනි, කුඹුර ශාුද්ධ වකවරමි” 
යි බමුණා කීය. එදින කයාෙ එපමණින් වකළෙර විය. පසු දින 
බමුණා කුඹුර සෑමට ගිවය් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ද එහි 
ෙුඩම වකාට “වගෞතමයනි, කුඹුර සාමි’යි බමුණා කීය. කුඹුර 
ෙපුරන දිනවයහි ද තයාගතයන් ෙහන්වස් එහි ෙුඩම වකාට 
“බරාහ්මණය ,කුමක් කරන්වන්හි දැ’යි ෙොළහ. “වගෞතමවයනි, 
කුඹුර ෙපුරමි’යි බමුණා කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් නුෙත 
නුෙත ද කුඹුරට ෙුඩම කලහ. එයින් බමුණාවග් වරෞද්ර ගතිය 
කරමවයන් නුති විය. මදින් මඳ ඔහු තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
මිතර විය. දිනක් තයාගතයන් ෙහන්වස් එහි ෙුඩම කළ කල්හි 
බරාහ්මණයා “පින්ෙත් වගෞතමයනි, මා බිම සකස් කිරිමට පටන් 
ගත් තුන පටන් ම ඔබ වමහි පුමිණිවයහි ය, ඉදින් වම් 
වගායම් හරි ගිවයාත් ඔබට ද වමයින් වදන්වනමිය, මම වමය 
තනිෙ වනා කමිය, වමතුන් පටන් ඔබ මාවග් යාළුවෙකු’යි 
කීය. වගායම් වහාදින් ෙුීම පුසුවණ් ය. බරාහ්මණයා වගායම් 
වහාදින් ෙුඩි ඇති බෙ ගුන ඉමහත් සතුටින් සිටිවය් ය. වසට 
වගායම් කපමි යි සුොනම් ෙ සිටි දින රාතරිවයහි මහෙුසි ෙුස 
ගඟ ගලා වගායම් ඉදිරි ගඟ දිවයහි පාවී ගිවය් ය. කුඹුරු 
උදුලූගෑ තුනක වමහි දිස් විය. බමුණා පසු දින කුඹුර බුලිමට 
ගිවය් ය. එකම වගායම් ගසකුදු වනාමුතිෙ උදලූගෑ බිමක් 
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වමන් වී තුබුණු කුඹුර දුටු බමුණාට දැරිය වනා වහන 
වශාෝකයක් ඇති විය. ඔහු වගට අෙුත් ඇඳකට වි ආහාර ගුනීම 
ද හුර නිො සිටිවය් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් බරාහ්මණයාග් 
කුඹුර පාළු ෙන බෙ කලින් ම දැන සිටිය හ. උන් ෙහන්වස් ඔහු 
වෙත නුෙත නුෙත ෙුඩ ෙොවළ් වම් අෙස්යාවේ දී ඔහුට 
පිහිට ෙනු පිණිස ය. එො තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් 
වොරකඩටම ෙුඩම කළහ. බමුණා බුදුරදුන් පුමිණි බෙ අසා 
“මවග් යහළුො වග් තුළට කුඳො ොඩි කරෙේ’ය යි කීය. වගහි 
විසුවෙෝ එවස් කළහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් බරාහ්මණයා 
කුඳෙු කල්හි ඔහු පුමිණ උන්ෙහන්වස් සමිපවයහි හිඳ ගත්වත් 
ය. “කිවමක් ද බරාහ්මණය ’යි තයාගයන් ෙහන්වස් ෙොල කල්හි 
බරාහ්මණයා කියනුවය් “පින්ෙත් වගෞතමයනි, මා කුඹුවර් ෙුඩ 
පටන් ගත් තුන සිටම ඔබ ෙහන්වස් ද කුඹුරට පුමිනියාහූ ය. 
කුඹුර හරි ගිය කල්හි මම ඔබ ෙහන්වස්ට ද වදමිය යි කීමි. 
මාවග් ඒ අදහස ෙයර්ය වී ගිවය් ය. එයින් මට  මහත් 
වශාෝකයක් හටගනි. මට දැන් ආහාර ද වනාවගන හුකි ය” යි 
කීය.  

 එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් ‘බරාහ්මණය නුඹට වම්  
වශාෝකය ඇති ෙූවය් කුමක් නිසා දැයි දන්වනහිදැ’යි ෙොළහ. 
“පින්ෙත් වගෞතමයනි, මම වනාදනිමි, ඔබ ෙහන්වස් ඒ 
කාරණය දන්නහු දැ’යි බමුණා කීය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
‘බරාහ්මණය, මම ඒ කරුණ දනිමි. සත්ත්ෙයනට වශාෝකයක් වහෝ 
භයක් වහෝ උපන්වන් නම් තණ්හාෙ නිසා ම ය’ ෙොර, 

“ ණ්හාය ජාය ී ධසාධකා -  ණ්හාය ජාය ී භයං 
 ණ්හාය විප්පමු ් ස්ස- න ්ථි ධසාධකා කුධ ා භයං” 

(ධම්මපද) 

යන ගය ෙොළ වස්ක. 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් වද්ශානාෙසානවය් 
චතුස්සතයයන් අෙවබෝධ වී බමුණා වසෝොන් ඵලයට 
පුමිණිවය් ය. වමවස් තයාගතයන් ෙහන්වස් අනයයන්ට 
ධර්මය අෙවබෝධ කිරිම සඳහා නිරන්තරවයන් උත්සහ ගන්නා 
වස්ක. 

බඬුඥාන තු්දුස 

බු ඥාන නමින් ඥාන තුදුසක් ද පටිසම්භිදාමග්ගධයහි 
ෙොරා ඇත්වත් ය. තුදුස් බුදු නුණින් යුක්ත ෙන බුවින් ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස් බු  නම් වෙති. බු ඥාන තුදුස වමවස් 
ෙොරා ඇත.  

“චුද්දස බු  ඤාණානි, දුක්වඛ ඤාණං බු  ඤාණං, 
දුක්ඛසමුදවය් ඤාණං බු ඤාණං, දුක්ඛ නිවරෝධ ඤාණං 
බුද්ධඤාණං, දුක්ඛනිවරෝධගාමිණියා පටිපොය ඤාණංබුද්ධ 
ඤාණං, අත්යපටිසම්භිවද ඤාණං බුද්ධඤාණං, ධම්මපටිසම්භිවද 
ඤාණං බුද්ධඤාණං. නිරුත්තිපටිසම්භිවද ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
පටිභානපටිසම්භිවද ඤාණං බුද්ධඤාණං, ඉන්ද්රියපවරාපරියත්වත 
ඤාණං බුද්ධඤාණං, සත්තානං ආසයානුසවය් ඤාණං 
බුද්ධඤාණං, යමකපාටිහාරිවය ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
සේබඤ්ඤුතඤාණං බුද්ධඤාණං, අනාෙරණ ඤාණං බුද්ධඤාණං, 
ඉමානි චුද්දස බුද්ධඤාණානි ඉවමසං චුද්දසන්තං බුද්ධඤාණං 
අට්ාඤාණානි සාෙකසාධාරණානි, ඡ ඤණානි අසාධාරණානි 
සාෙවකහි” 

(පටිසම්භිොමග්ග) 

චතුර්දශා බුද්ධඥානයන් අතුවරන් සතයඥාන සතර 
දැක්විමට චතුස්සතයය විස්තර කළ යුතු ය. චතුස්සතය 
සම්මාසම්බුද්ධ ගුණය විස්තර කිරිවම් දි සුකුවින් දක්ො ඇත. 
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විස්තර ෙශාවයන් දනු කුමුත්වතෝ අප විසින් සම්පාදිත 
ච ුරායයය ස යය නමුති ගරන්යය කියෙත්ො. 

 

පටිසම් ිදා ඤාණ 

ඤාණය ෙනාහි සාමානයවයන් දන්නා ඥානය, පරවභ්ද 
සහිතෙ විස්තර ෙශාවයන් දන්නා ඥානය යි වදෙදෑරුම් වේ. 
ගසක්, ගසක් ෙශාවයන් දැනීම සාමනය ඥානය යි. මුල්-සුඹුලූ-
වපාතු-ඵලය-අරටුෙ-බඩය-අතු- රිකිලි-වකාළ මල්-වගඩි, 
ඒොවය් පුහුය-සටහන-ගන්ධය-රසය යන විවශා්ෂ විභාග 
සියල්ල දැනීම පරවභ්ද සහිතෙ විස්තර ෙශාවයන් දැනීම ය. ඒ ඒ 
වද්ෙල් පරවභ්ද සහිතෙ විස්තර ෙශාවයන් දන්නා ඥානය 
පටිසම්භිදා ඤාණ නම් වේ. ඒ ඒ ධර්මය පිළිබඳෙ ෙූ දැනුම ඥණ 
ෙශාවයන් එකක් ෙුෙ ද දැන ගන්නා ෙූ ධර්මය අනුෙ ඒ ඥානය 
ඥන සතරක් වකාට දක්ො තිවේ. අ ්ථපටිසම්භිදා ඤාණය, 
 ම්ම පටිසම්භිදා ඤාණය, නිරැ ් ිපටිසම්භිදා ඤාණය, පටිහාන 
පටිසම්භිදා ඤාණය යනු ඒ ඤාණ සතරය. 

පරවභ්ද සහිතෙ විස්තර සහිතෙ වහ්තුන්වග් ඵල දන්නා 
නුෙණ අ ්ථපටිසම්භිදා ඤාණ නම් වේ. නනක වහ්තුය, 
සම්පාපක වහ්තුය, ඥපක වහ්තුය යි වහ්තු තුන් ෙර්ගයකි. ගස, 
වගඩි උපදෙන්නාක් වමන් වනා තුබු යම් කිසිෙක් ඇති 
කරන්නා ෙූ වහ්තුෙ නනක වහ්තු නම් වේ. අවිදයා තෘෂ්ණා 
කර්මාදිහූ නනක වහ්තුහ ූය. නනක වහ්තුන් විසින් උපදෙන ලද 
නාමරෑප ධර්මවයෝ අත්ය නම් වෙති. නුෙ වමතර සිටියෙුන් 
එවතරට පමුණුෙන්නාක් වමන් ඇත්තා ෙූ යම් කිසිෙකට 
පමුණුෙන වහ්තුෙ සම්පාපකවහ්තු නම්, ආයයයමාර්ගය 
සත්ෙයන් නිෙනට පමුණුෙන බුවින් සම්පාපක වහ්තුෙකි. 
නිෙන එහි ඵලය ය. සම්පාපකවහ්තුෙවග් ඵලභාෙවයන් නිෙන 
ද අත්ය නම් වේ. දුම ගින්නක් ඇති බෙ අෙවබෝධ කරන්නාක් 
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වමන් යම් කිසිෙක් අෙවබෝධ කරෙන වහ්තුෙ ඥපකවහ්තු නම් 
වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත තරිපිටක ධර්මය 
අසන්නෙුන්ට වනාවයක් කරුණු අෙවබෝධ කරෙන බුවින් 
ඥපකවහ්තු නම් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත 
තරිපිටක ධර්මය අසන්නෙුන්ට වනාවයක් කරුණු අෙවබෝධ 
කරෙන බුවින් ඥපකවහ්තුෙකි. පිටකතරය ධර්මය අනුෙ 
අෙවබෝධ ෙන්නා ෙූ අර්යවයෝ, තරිපිටක ධර්මය ඇසීවමන් 
දැවනන්නා ෙු අෙවබෝධ ෙන්නා ෙූ කරුණු තරිපිටක ධර්මයාවග් 
ඵල භාෙවයන් අත්ය නම් වෙති. අවිදයා තෘෂ්ණා කර්මාදී 
පරතයයන් විසින් උපදෙන නාමරෑපවයෝ ය, ආයයයමාර්ගවයන් 
පුමිවණන නිෙනය, තරිපටික ධර්මය ඇසීවමන් දැවනන් කරුණු 
ය යන වම් අර්යයන් පරවභ්ධ ෙශාවයන් දන්නා ඥානය 
අත්යපටිසම්භාොඥණ නමි. වම් ඤාණය ඇතියහුට වහ්තුන්වග් 
ඵල ෙන නාමරෑප ධර්මයන් විස්තර ෙශාවයන් දත හුකි ය. 
අනයයන්ට වත්රුම් කර දිය හුකි ය. බුදුරදුන් වද්ශාිත ධර්ම 
ෙල අර්යය ද වනා ෙරදො වත්රුම් කර දිය හුකි ය.  

 ම්මපටිසම්භිදා ඤාණ යනු අවන්ක නාමරෑප ධර්මයන් 
උපදෙන්නා ෙූ අවිදයා තෘෂ්ණා කර්මාදී වහ්තුන්  ද, නිෙනට 
පමුණු ෙන ආර්ය මාර්ගසංඛයාත සම්පාපක වහ්තුෙ ද, 
කුශාලාකුශාලාදී අවන්ක ධර්මයන් අෙවබෝධ කරෙන පිටකතරය 
සංඛයාත ඥපක වහ්තුෙ ද, පරවභ්ධ ෙශාවයන් විස්තර ෙශාවයන් 
දන්නා ඥානය ය. එය ඇතියහුට වහ්තු ධර්ම විස්තර ෙශාවයන් 
මුනවින් දත හුකි ය. අනයයන්ට අෙවබෝධ ෙන පරිදි කිය 
හුකි ය. 

ඉහත දැක්ෙූ අත්යපටිසම්භිො ඤාණවයන් දත යුතු ෙන 
ඵලධර්මයන් පිළිබඳ ෙූ ද, ධම්මපටිසම්භිො ඤාණවයන් දත යුතු 
ෙන වහ්තු ධර්මයන් පිළිබඳ ෙු ද, ඒ ධර්මයන් හා නියත 
සම්බන්දය ඇත්තා ෙු ස්ොභාෙ නිරුක්ති නම් ෙූ මාගධ භාෂාෙ 
මුනවින් දන්නා ෙූ නුෙණ නිරැ ් ිපටිසම්භිදා ඤාණ නමි. 
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නිරුත්ති පටිසම්භිො ඤාණය ඇත්වත්, අර්යධර්මයන් පිළිබඳෙ ෙු 
මාගධ භාෂා ෙයෙහාරය දන්වන් ය. “ඵස්වසා, වෙදනා” යනාදී 
ශාේද ඇසුණු කල්හි ඔහු ඒො ස්ොභාෙ නිරුක්තිය යි දන්වන් 
ය. “ඵස්සා, වෙදවනා” යනාදි ෙචන ඇසුණ වහාත් ඒො 
ස්ොභාෙ නිරුක්ති වනාවේ ය යි දන්වන් ය. වම් ශාේදය 
නුතවහාත් ෙචන වම් අර්යය සඳහා ය යි කිසිෙකුවග් 
පුනවිමක් නියම කිරිමක් නුතිෙ ස්ොභාෙවයන් ඒ ඒ අර්යයන් 
හා සම්බන්ධෙ සිද්ද ෙචන ස්ොභාෙ නිරුක්ති නම් වේ. මාගධ 
භාෂාෙ ස්ොභාෙ නිරුක්තිය යි කියනු ලුවේ. එය සකළ 
සත්ෙයාවග් ම මූලභාෂාෙය යි ද, වෙනස් වනා වෙන භාෂාෙය 
යි ද, වද්ෙ බරහ්මණයන් වබවහවින් ෙයෙහාර කරන භාෂාෙය යි 
ද කියනු ලුවේ. ඒ නිසා තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ස්ෙභාෙ 
නිරුක්තිය ෙූ මාගධභාෂාවෙනි තරිපිටකධර්මය තබන ලද්වද්ය’ 
යි ද වද්ශානය කරන ලද්වද් ය’ යි ද කියා තිවේ. 
නිරුත්තිපටිසම්භිො ඤාණය ලබා ඇති ආර්යය ශාරාෙකයන්ට 
මාගධභාෂාවෙන් වද්ශාිත ධර්ම වෙවහසක් නුතිෙ අෙවබෝධ 
ෙන්වන් ය. 

අත්තපටිසම්භිො ධම්මපටිසම්භිො - නිරුත්තිපටිසම්භිො 
යන ඥනතරය මුනවින් දන්නා ෙූ ඥානය පටිභානපටිසම්භිදා 
ඤාණ නමි. පටිභානපටිසම්භිො ඤාණය ඇති කල්හි පුමිවණන 
කරුණු අනුෙ කී ඥනතරය වයාො කරියා කළ හුක ිය. ඉහත කී 
ඥනයන්වගන් දැනගන්නා ධර්ම උපමා වහ්තු උොහරණ සහිතෙ 
මුනවින් විස්තර කළ හුකි ය. විභාග කළ හුකි ය. 
විභංගපාෙිධයහි පටිසම්භිොඤණවයන් වමවස් දක්ො ඇත්වත් 
ය. 

“අත්වය ඤාණං අත්යපටිසම්භිො, ධම්වම් ඤාණං 
ධම්මපටිසම්භිො, තතර ධම්මනිරුත්තාභිලාවප ඤාණං 
නිරුත්තිපටිසම්භිො, ඤුවණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිො. 
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ඉධ භික්ඛු ධම්මං නානාති, සුත්තං වගයයං 
වෙයයවකරණං ගායා උොනං ඉතිෙුත්තකං නාකතං 
අේභුතධම්මං වෙදල්ලං, අයං ධම්මපටිසම්භිො, වයා තස්ස 
තස්වසෙ භාසිතස්ස අත්යං නානාති, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස 
අත්වයා, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්වයාති අයං ෙුච්චති 
අත්යපටිසම්භිො, තතර ධම්මනිරුත්තාහිලාවප ඤාණං 
නිරුත්තිපටිසම්භිො, ඤාවණ්සු ඤණං පටිහාන පටිසම්භිො” 

පරතිසංවිත්ඥාන පෘයග්නනයන්ට වනා ලුවබන 
ආයයයයන්ට පමණක් ආයයයමාර්ගානුභාෙවයන් ලුබුන ඥාන 
විවශා්ෂයකි. පටිසම්භිොලාභි පෘයග්නනවයෝ නුතහ. 
පටිසම්භිොෙට වනා පුමිණි ආයයයවයෝ ද නුතහ. එවහත් 
ආයයයඵලයට පුමිණිවමන් ලුවබන පටිසම්භිොඤණ සියලූ 
ආයයයයන්ට පරවබෝධ ෙන්වන් වනා වේ. එය දියුණු ෙූවෙෝ 
පටිසම්භිොපත්ත යන විවශා්ෂනාමවයන් හදුන්ෙන් ලුවබත්. 
පටිසම්භිොපන්න යන නාමවයන් හදුන්ෙන ආයයයවයෝ 
බු කාලවයහි ද සුලභ වනා ෙූහ. ඇතුම් අයයයයන් හට 
චශාක්ෂ කාලවය් දී ම ද පටිසම්භිොඤාණය පරවබෝධ වේ. දියුණු 
වේ. ආනන්ද ස්යවීරයන් ෙහන්වස්, ච ර ගෘහපති,  ම්මික 
උපාසක, උපාලි ගෘහපති, ඛුජ්ජු ් රා යන අයට 
චශාක්ෂකාලවය් දී ම පටිසම්භිොෙ දියුණු විය.  ාරිපු ර 
ස්යවීරයන් ෙහන්වස, මුගලන් වතරුන් ෙහන්වස් , මහකසුප් 
වතරුන් ෙහන්වස්, මහාකච්චායන වතරුන් ෙහන්වස්, 
මහාධකාට්ඨී  වතරුන් ෙහන්වස් අතුළු මහාශාරාෙකයන් 
ෙහන්වස්ලාට රහත් වීවමන් පටිසම්භිොඤාණය පරවබෝධ විය. 
ඉන්ද්රියපවරෝපරියත්තඤාණය, ආසයානුසයඤාණය යන 
බුද්ධඤණ වදක සම්මාසම්බුද්ධගුණය ෙර්ණනාවෙහි විස්තර 
කරන ලදී. 

යමකපරාති්හාර්යය ඥානය 
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එකෙර පරාතිහායයය වදකක් දක්ෙන ඥානය යමක 
පර ිහාේයය  ඥාන නම් වේ. එය ශාරාෙකයන් විසින් වනා ලුබිය 
හුකි වලාේතුරා බුදුෙරුන්ට පමණක් ලුවබන විවශා්ෂ 
ඥනවයකි. පරාතිහාර්යය කිරිම දුෂ්කර ෙුඩකි. එය රහතුන්ට  
අරහත්ෙවය් අනුහසින් කළ හුකියක ් වනා වේ. රහත්විවම් 
මාර්ගය අනිකකි. පරාතහිාර්යය කිරිවම් මාර්ගයක් අනිකකි. 
එබුවින් සියලූ රහත්හු පරාතිහාර්යය කරණයට සමත් වෙති. 
ධයානලාභිෙූ ඇතුම් පෘයග්නනවයෝද පරාතිහාර්යය කිරීමට 
සමත් වෙති. ධයාන ලුබූ තරමින් ම ද පරාතිහායය වනා කළ 
හුකිය. පරාතිහාර්යය කළ හුකි විමට පළමුවෙන් 
අෂ්ටසමාපත්ති උපදො ඒො නුෙත තුදුස් ආකාරයකින් පුරුදු 
කළ යුතු ය. ඍද්ධි පරාතිහාර්යය කළ හුකි තත්ත්ෙයට 
සමාපත්ති දියුණු කර ගත් පුද්ගලවයෝම ඒො කිරිමට සමත් 
වෙති. පරාතිහාර්යය කරන්වන් තුදුස් ආකාරවයන් පුරුදු වකාට 
දියුණු කර ගත් රෑපාෙචර පඤ්චමධයාන චිත්තවය් බලවයනි. 
එවස් දියුණු කළ පඤ්චමධයාන චිත්තය අභිඥා චිත්ත නම් වේ. 
යමක පරාතිහාර්යය ඤාණය යි කියනුවය් වලාේතුරා 
බුදුෙරාන්වග් අභිඥාචිත්තසම්පරයුක්ත ඥානයට ය. 
අභිඥාලාභියකුට වමබදු වදයක් වේො’යි නිකම්ම සිතීම් 
මාතරවයන් යම් කිසි පරාතිහාර්යයක් වනාකළ හුකි ය. ඒ ඒ 
පරාතිහාර්යයන් කිරිම ද වෙන වෙන ම පුරුදු කළ යුතු ය. යම් 
කිසි පරාතිහාර්යයක් කිරිමට ෙුෙමනා ඒ ඒ කරුණ සිදු කිරිමට 
කසිණවයක්හි පඤ්චමධයානයට සමෙුදිය යුතු ය. පාවිකසිණ 
සමාපත්තිවයන් ගින්නක් වහෝ දියක් ඇති කළ වනා හුකි ය. 
ගින්නක් මුවීමට නම් එයට නිසි වත්වනෝකසිණපඤ්චම 
ධයානයට සමෙුදිය යුතු ය. වමවස් ඒ ඒ පරාතිහායයයය කිරිවම් 
දී ඒ ඒ වදයට නිසි සමෙතකට සමෙුදි ඉන් නුඟීමට 
අධිෂ්ාාන චිත්තයට බලය ගත යුතු ය.  

ඉක්බිති තමා කරන්නට යන පරාතිහායයයය සිතින් සලකා 
වම නම් වදයක් වේො යි පරිකමම කළ යුතු ය. එවස් කරන 
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කල්හි බලාවපාවරාත්තු ෙන වදය සිදු කරන අභිඥභාෙයට 
පුමිණි රෑපාෙචර පඤ්චමධයාන චිත්තය නුෙත ඇති වේ. ඒ 
සිත ඇතිවෙනු සමඟ අදහස් කළ වදය නිර්මාණය වේ.  
ධයානවයහි ෙශාීභාෙය මඳ පුද්ගලයන්ට යම් කිසි 
පරාතිහායයයයක් කිරිමට වබාවහෝ කල් ගතවේ. ෙශාීභාෙය ෙුඩි 
පමණට ඉක්මණින් පරාතිහායයයය කළ හුකිය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට සමාපත්ති විෂවයහි අධික ෙශාීභාෙයක් ඇති බුවින් 
ඉතා ඉක්මනින් පරාතිහායයයය කළ හුකිය. ධයානයන්හි අතිශාය 
ෙශාීභාෙයක් ඇත්තා ෙූ තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉතා වේගවයන් 
ඒ ඒ සමෙත්ෙලට සමෙුදීම නුගිටීම අධිෂ්ාාන කිරිම කළ 
හුකි නිසා ශාරිරිවය් එක් තුනකින් නල ධාරාෙක් පිට කරමින් 
ම අන් නුනකින් ගිනි කඳන් පිට කළ හුකි ය. එය 
යමකපරාතිහායයය ය. එය කළ හුකි නුෙණ යමක 
පරා ිහායයයයඥානය යි. 

මහාකරුණාසමාපත්ේති් ඥානය 

කරුණා ගුණය බුද්ධගුණ ෙලින් ඉතා මහත් ෙූ ද, උසස් 
ෙු ද ගුණවයකි. බුදුබුේහි පදනම ද කරුණා ගුණය ය. එය 
පිළිබඳෙ සෑවහන විස්තරයක් කළ හුක්වක් එය ගුන ම විශාාල 
ගරන්යයක් සම්පාදනය කළ වහාත් ය. රත්නතරවය් සියලූ ගුණ 
දැක්වීම හා සපයන වම් ගරන්යවයන් කළ හුක්වක් ඒ මහත් ෙු 
ගුණය ඉතා වකාටින් දැක්වීමකි. 

දුිඃඛිත සත්ත්ෙයන් ගුන කම්පාෙන ඔෙුන්වග් දුක් වනා 
ඉෙසන ස්ොභාෙය, දුිඃඛිතයන් දුකින් මිදවීවම් කුමුත්ත 
කරුණා නම් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස් කරුණාෙ ඉතා 
මහත්ය. එබුවින් එයට මහා කරුණාෙ යයි කියනු ලුවේ. ඒ 
කරුණාෙ මහත් ෙන්වන් වකවස් ද? යනු වමහි ලා දත යුතු 
පරධාන කරුණය. කරුණාෙ සුම වදනා තුළම ඒ ඒ 
පරමාණවයන් ඇතිෙන චචතසික ධර්මවයකි. මාපිවයෝ 
කරුණාෙන්හු ය යි පරසිද්ධහ ය. ඔෙුන්වග් ඒ කරුණාෙ 
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තමන්වග් දරුෙන්ට පමණක් සීමා ෙුෙකි. තමන්වග් දරුෙන්ට 
වමන් අනයයන්වග් දරුෙන්ට මාපියන්වග් කරුණාෙක් නුත. 
මාපිය යුෙලට දරුෙන් ඇත්වත් ටික වදවනකි. ටිකවදවනකු 
සම්බන්ධවයන් ඇති කරුණාෙ සුළු  වදයකි. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් කරුණාෙ සකල සත්ෙයන් ගුන මය. වලෝකවයහි 
අනන්ත සත්ත්ෙවයෝ ඇතහ. සත්ත්ෙයන් අනන්ත බුවින් ඒ 
අනන්ත සත්ත්ෙයන් අනුෙ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කරුණාෙ 
අනන්තය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කරුණාෙ හා මෙු 
වකනකුවග් පිය වකවනකුවග් කරුණාෙ සංසන්ඳනය 
කරන්නට උපමාෙකුදු නුති තරම් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
මහාකරුණාෙ සාගර නලයටත් මෙු වකවනකුවග් කරුණාෙ 
එක දියබිඳකටත් උපමා කළ ද උපමාෙ යහපත් වනාවේ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කරුණාෙ මහ වපාවළාෙට ද මෙු 
වකවනකුවග් කරුණාෙ ෙුලි කුටයකට ද උපමා කළත් 
උපමාෙ සුදුසු නුත. සාගර නලවයහිත් වපාවළාවෙහිත් 
පරමාණයක් ඇත. අනන්ත කරුණාෙ ඒොට උපමා කිරිම ඒ 
කරුණාෙ සුළු වකාට දැක්වීමකි. 

එක් එක් පුද්ගලයකු සම්බන්ධවයන් ඇත්තා ෙු 
කරුණාවෙහි කුඩා - මහත් බෙ පරමාණ කළ යුත්වත් 
කරුණාෙට ලක් ෙන පුද්ගලයා සුෙපත් කිරිම සඳහා කළ හුකි 
පරිතයාගයන් අනුෙ ය. මුවරන්නට යන දරුෙකු වේරා ගුනීම 
සඳහා මෙු වකවනකු විසින් තමාට ඇත්තාක් ධනය ෙුෙද 
පරිතයාග කිරිමට ඉදිරිපත් ෙනු ඇත. එවහත් තමා ොසය 
කරන වගය හා ඉඩමත් ඒ සඳහා පරිතයාග කරන්නට කියුෙ 
වහාත් දරුො මුවරන්න හරිනො මිස එය කිරිමට ඉදිරිපත් 
වනා ෙනු ඇත. තයාගතයන් ෙහන්වස් සත්ෙ කරුණාෙ නිසා 
වනා කළ පරිතයාගයක් නුත. වලාෙුතුරා බුදුබෙ ලුබ අසරණ 
සත්ත්ෙයන්ට පිහිට ෙනු සඳහා වබෝසත් කාලවය් දී උන් 
ෙහන්වස් විසින් කරණ ලද ධන පරිතයාගයට උපමා නුත. 
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“ධසා සාගධර ජලධිකං රැධිරං අදාසි 
භූමිං පරාජිය සමංසමදාසි දානං 
ධමරැප්පමාණමධිකඤ්ච සධමාලිසීසං 
ධඛ  ාරකාධික රං නයනං අදාසිං” 

 
යනුවෙන් අප මහා වබෝසතාණන් ෙහන්වස් අසරණ 

සත්ත්ෙයන්ට පිහිට ෙනු පිණිස ොනපාරමිතාෙ පිරීම් ෙශාවයන් 
සාගරනලය පරදො තමන්වග් සිරුවරන් වල් දුන් බෙ ද, 
මහවපාළෙ පරදො ඇඟමස් දුන් බෙ ද, මහවමර පරදො ඔටුණු 
පලන් හිස් දුන් බෙ ද, අහවස් තරු පරදො වනත් දුන් බෙ ද, 
කියා තිවේ. අනයයන් සඳහා තයාගතයන් ෙහන්වස්ට වමබඳු 
මහා පරිතයාගයක් කළ හුකි ෙූවය් කරුණාවෙහි මහත්ෙය 
නිසා ය. වම් කාරණය අනුෙ සුළකා බුලූෙ ද මා පියා දි 
වසස්සන්වග් කරුණාෙ ඉතා සුළු ය. බුද්ධකරුණාෙ ම ඉතා 
මහත් ය. 

කරුණාෙ දුිඃඛිත සත්ත්ෙයන් අරමුණු වකාට ඇති ෙන 
ධර්මවයකි. සත්ත්ෙයන්වග් දුක් දත හුකි විමට නුෙණ තිබිය 
යුතු ය. නුෙණ මඳ අයට දැවනන්වන් සත්ෙයන්වග් දුක් ෙලින් 
ඉතා සුළු වකාටසකි. සුගති ෙශාවයන් සලකන මනුෂය දිෙය 
බරහ්ම යන වලෝකවයහි වෙවසන සකල සත්ත්ෙවයෝම 
දුිඃඛිතවයෝ ය. සර්ෙකාරවයන් සුඛිත සත්ෙවයක් භෙතරවයහි 
වකාතනකෙත් නුත්වත් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
කරුණාෙ සකල සත්ෙයන් සම්බන්ධවයන් පෙත්වන් ඒ නිසා 
ය. ධනය ඇතිෙ අඹුදරුෙන් ඇතිෙ නෑ මිතුරන් ඇතිෙ 
වස්ෙකයන් ඇතිෙ ෙුෙමනා තරම් ආහාරපාන 
ෙස්තරයානොහනාදිය ඇතිෙ ගරු බුහුමන් ඇතිෙ නිවරෝගිෙ 
ජිෙත් ෙන අය සාමානය වලෝකයාට වපවනන්වන් සුඛිතයන් 
වලස ය. සාමානය නනයා විසින් වද්ෙ බරහ්මයන් සලකන්වන් 
පරම සුඛිතයන් වලසය. ඔෙුන්ට ඇත්තා ෙූ මහාදුිඃඛස්කන්ධය 
දැකිය හුකි තරවම් නුෙණක් සාමානය නනයාට නුත. 
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සුඛිතයන් ෙශාවයන් සලකන ඒ පුද්ගලයන් සම්බන්ධවයන් 
සාමානය නනයාට කරුණාෙක් ඇති වනාවේ. ඔෙුන් 
සම්බන්ධවයන් ඇති වෙවතාත් ඇති ෙන්වන් ඊෂයාෙ වහෝ 
මුදිතාෙ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් නුෙණට ඔෙුන්ට ඇත්තා 
ෙූ මහා දුිඃඛස්කන්ධය වපවනන් බුවින් සකල සත්ත්ෙයන් 
ගුනම උන් ෙහන්වස්ට කරුණාෙ ඇති වේ. එක් එක් 
සත්ෙයකුට ඇති මහත් ෙූ දුක්ඛස්කන්ධයක් වපවනන බුවින් 
එක් එක් සත්ත්ෙයකු සම්බන්ධවයන් ම මහත් ෙූ කරුණාෙක් 
තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ඇති වේ. ඒ කරුණාෙ දුක් දන්නා 
නුෙණ අනුෙ ඇතිෙන බුවින් නුෙණ පමණට ම තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් කරුණාෙද මහත් ෙන්වන්ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් විසින් සත්ත්ෙයන්වග් දුක් එකුත් අනූ අයුරකින් 
දන්නා බෙ පටිසම්භිදාමග්ගධය් දක්ො තිවේ. ඒ ඒ ආකාරවයන් 
සත්ත්ෙයන්වග් දුක් බලා උන් ෙහන්වස් මහා 
කරුණාසමාපත්තියට සමෙදිති. මහාකරුණාසමාපත්තිය යනු 
දුිඃඛිත සත්ත්ෙයන් අරමුණු කරන කරුණාධයානය ය. 
අවන්කාකාරවයන් දුක් දන්නා ෙූ කරුණාධයානයට වහ්තු ෙන 
ඥනයන් කරුණාධයාන චිත්තසම්පරයුත්ත ඥනයත් 
මහාකරුණාසමාපත්තිඥනය ය. 

තමන් ෙහන්වස් විමුක්තිය සඳහා කළ යුතු සියල්ල 
නිමො සිටින්නා ෙූ අවන්ක සමාපත්තිලාභී ෙූ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට වලෝකය ගුන වසවීමක් වනා වකාට 
ධයානසමාපත්ති ඵලසමාපත්ති නිවරෝධසමාපත්ති සුඛයන් රිසි 
වස් ෙළඳමින් එක් තුනකට වී බරහ්මරානයකු වස් කල් යුවිය 
හුකි ය. තමන් ෙහන්වස් වකවරහි පුෙති මහාකරුණාෙ නිසා 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ආත්මාර්යය පමණක් සලකා වගන 
වනා සිට පරහිත කරණවයහි නිරත ෙූහ. උන් ෙහන්වස් 
නනයාට වසත සලසනු පිණිස ෙර්ෂයකට සාරමස පස්මස 
සමස සත්මස අටමස බුගින් දනේ සුරිසරා ෙුඩම කළහ. 
ඇතුම් ෙර්ෂ ෙල නෙ මසක් ම දනේ සුරිසරා ෙුඩම කළහ. 
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මහාමණ්ඩලය මධයමණ්ඩලය අන්වතෝමණ්ඩලයයි තයාගතයන් 
ෙහන්වස් දනේ සුරිසරා ෙඩනා මාර්ග තුනක් ඇත්වත් ය. ඉන් 
මහාමණ්ඩලය වයාදුන් නෙසියයකි. මධයම මණ්ඩලය වයාදුන් 
සසියයකි. අන්වතෝමණ්ඩලය වයාදුන් තුන්සියයකි. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් නනයාට අනුගරහ කරමින් ඒ මාර්ගෙල දිනකට 
වයාදුන අඩ වයාදුන බුගින් ගමන් කළ වස්ක. 

නනානුගරහවය් දී තයාගතයන් ෙහන්වස්ට සතුරු මිතුරු 
වෙනසක් නුත. උන් ෙහන්වස් සතුරන්ට ද අනුකම්පා 
කරන්නා හ. බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ගිනුකුළු පේවෙහි ෙුඩ 
වෙවසන අෙස්යාෙක උන් ෙහන්වස් මුරිම සඳහා වදේදත් 
දුනුොයකු යුවීය. ඔහු බුදුරදුන් විදිනු පිණිස ඊය දුන්වනහි තබා 
දුනුදිය ඇද්වද් ය. බුදුරදුන්වග් ජීවිතය කෙරකුටත් උපකරමයකින් 
නුසිය වනා හුකි ය. බුද්ධශාරිරය උන් ෙහන්වස් වනා 
කුමුත්වතන් තුොල කළ වනා හුකිය. දුනු දිය ඇද්ො මිස 
දුනුොයාට එය වනා හළ හුකි විය. ඔෙුන්වග් ශාරීරය ගල් 
ගුසුවණ් ය. යන්තරයක් ලා අඹරන කවලක වමන් ඔහුවග් 
ශාරීරවයහි දුිඃඛවේදනා හටගති. ඔහුට මහා භයක් ඇති විය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහු දැක කාරුණික මෙක් දරුෙකු 
අමතන්නාක් වමන් “බිය වනා වෙෙ, වමහි එෙ”යි මෘදු වලස 
අමතා ෙොළහ. 

එකල්හි ධනුර්ධරයා ආයුධ ඉෙත දමා භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වෙත වගාස් ෙුඳ ෙුටී “ස්ොමීනි, වනා දැනීම නිසා 
මා අතින් ෙරදක් සිදුවිය. වමෝඩ ෙූ මම නුඹ ෙහන්වස්වග් ගුණ 
වනා දැන වදේදත්වග් කීමට නුඹ ෙහන්වස් මරන්නට ආමි. 
ස්ොමීනි, මට ක්ෂමා ෙුෙ මුනෙ’යි  කියා සමිපවයහි ොඩි විය. 
සතුරාට ද වනා වෙනස්ෙ අනුකම්පා කරන්නා ෙු 
මහාකාරුණිකයන් ෙහන්වස් ධර්මවද්ශානවයන් ඔහු වසෝෙහන් 
ඵලවයහි පිහිටො “වදේදත් කී මඟින් වනා වගාස් අන් මඟකින් 
යෙ”යි කියා ඔහු පිටත් කළහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් මුරීම 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

305 
Non-commertial Distribution  

 
 

සුඟවීම පිණිස, බුදුනට විද එන ධනුර්ධරයා විඳ මුරීම සඳහා 
වදේදත් විසින් නෙත්ෙන ලද ධනුර්ධරයන් වදවදවනක් ඔහු 
එනු බලා මඟරැක සිටිවයෝ ය. බුදුන් ෙහන්වස් ඔහුට අන් 
මඟකින් යන්නය යි ෙොවළ් ඒ නිසා ය. මහාකාරුණිකයන් 
ෙහන්වස් තමන් මරන්නට ආ සතුරාවග් ජිවිතය රැක දුන්හ. 
වබෝසත් කාලවය්දී ද උන්ෙහන්වස් වනාවයක් ෙර සතුරන්ට 
යහපත සිදු කර ඇත්වත් ය. 

මහාකාරුණික ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් දිනකට 
වදෙරක් මහා කරුණාසමාප්තිවයන් නුඟී වලාෙ බලා 
ෙොරන්නාහ. අලුයම චකරොටාන්තවය් පටන් ගඳකිළි වොරකඩ 
දක්ො නුෙණ පතුරො වලාෙ බලන වස්ක. සෙස් කාලවය් 
ගඳකිළි වොරකඩ පටන් චකරොටාන්තය දක්ො වලාෙ බලා 
ෙොරන්නාහ. එවස් බලා ෙොරා ඒ ඒ දිනවයහි උපකාර කළ 
හුකි පුද්ගලයන්ට වකාවතක් දුර ෙුෙ ද වගාස් උන් ෙහන්වස් 
උපකාර කරන වස්ක. 

පතිූ්ගත්ේත් ති්සේස රත්රණුරවරෝ 

සුෙුත්නුෙර ෙුසි එක් කුලපුතරවයක් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් ධර්මය අසා බුදුසස්වනහි පුවිදිෙ උපසම්පොෙද 
ලබා විසුවේය. ඒ ස්යවිරතුමා තිස්ස ස්යවිර නම් විය. පසු 
කවලක ඒ ස්යවීරතුමා වරෝගාතුර විය. එතුමාවග් ශාරිරවයහි 
කුඩා බිබිලි සෑදි කරමවයන් ඒො වනල්ලිවගඩි වදහිවගඩි, 
වොඩම්වගඩි වබලිවගඩි පමණ මහත් වි පුසෙ පුසො 
පුපුරන්නට විය. කාරුණික භික්ෂූහු ආහාර වබවහත් සපයා 
දීවමන් ද සිෙුරු හා ොසස්යානය පවිතර කිරිවමන් ද තිස්ස 
ස්යවීරයන්ට උපස්යාන කළහ. කල් යාවමන් මුළු සිරුර ම 
කුණු වී ගිවයන් තිස්ස ස්යවීරතුමාවග් නම ද වෙනස් විය. 
ශාරිරය කුණු වී ඇති බුවින් එතුමා පූ ිග ්  ිස්ස යන නමින් 
හඳුන්ෙන්නට විය. භික්ෂුන් ෙහන්වස්ලා වකාවතක් උපස්යාන 
කළ ද වරෝගය මඳකුදු අඩු කළ වනා හුකි විය. කල්යාමවය් දී 
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එතුමාවග් ශාරිරවය් ඇට ද බිවඳන්නට විය. ඇට බිදිවමන් තිස්ස 
වතරණුෙන්ට නුගිටින්නට ොඩි ෙන්නට තබා හුවරන්න 
වපරවළන්නට ද වනා පිළිෙන් විය. අධික දුර්ගන්ධය නිසා 
වකවනකුට ළං වනාවිය හුකි විය. උපස්යාන වනා කල හුකි 
තත්ෙයට පුමිණි බුවින් උපස්යායක භික්ෂුහූ අතහුර දැමූහ. 
තිස්ස ස්යවීර වල් සුරෙ වගාවඬ් අනායෙ සයනය කවළ්ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වලෙ බලා ෙොරන වස්ක්:- අනායෙ 
ශායනය කරන තිසිස ස්යවීරයන් දුටු වස්ක. උන් ෙහන්වස් දැන් 
මා හුර වම් භික්ෂුෙට අන් පිහිටක් නුත ය යි ඟඳකිළිවයන් 
නික්ම විහාර චාරිකාවෙහි හුසිවරන වස්ක්, ගිනිහල්වගට 
ෙුඩම වකාට ෙතුර සුළියක් ලිප තබා එය හුණු ෙන තුරු එහි 
ම ෙුඩ සිට ෙතුර හුණු ෙූ පසු වරෝගී භික්ෂුෙ වෙත ෙුඩම 
වකාට ඒ භික්ෂුෙ ඇඳත් සමඟ ඔසො ගිනිහල් වගට වගන එනු 
පිණිස ඇවද් පසකට අත තුබූහ. එකල්හි භික්ෂුහු “අපි වගන 
යන්වනමු”යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉෙත් ෙන්නට කියා ඇඳ 
ඔසො ගිනිහල් වගට වරෝගී භික්ෂුෙ වගන ගියහ. ඉක්බිති 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වරෝගී භික්ෂුෙවග් අපවිතරෙ තිබු සිෙුර 
වසෝදො භික්ෂුෙ උණු දිවයන් සියතින්ම නහො පිරිසිදු වකාට 
වස්දූ සිෙුරු වපරෙූහ. වරෝගී භික්ෂුෙට එයින් මහත් 
සුනසිල්ලක් ලුබී සිත එකඟ කර ගත හුකි විය. 

එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් භික්ෂුෙවග් හිස 
සමීපවයහි සිට ධර්මවද්ශානා කළහ. වද්ශානාෙසානවයහි 
සියල්ලන් විසින් හුර දමා සිටි පූත්ගත්ත තිස්ස වතරණුවෙෝ 
සේ වකවළසුන් නසා අර්හත් ඵලයට පුමිණිය හ. එක් ෙවරක 
සුළකීමට වකවනකු නුතිෙ සිටි උදරාබාදයකින් වපළුණු 
භික්ෂුෙකට ද තයාගතයන් ෙහන්වස් ආනන්ද ස්යවීරයන් 
ෙහන්වස් සමග වගාස් උණු පුනින් නහො උපස්යාන කළ බෙ 
ද විනය පිටකවයහි මහාවග්ගපාෙිධය් සඳහන්ෙ ඇත්වත් ය. 

රසෝපාක දරුවරාට අනුගරහ කරිිම 
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වසෝපාක රහත් වීමට නිසි පින් ඇති දරුවෙකි. එවහත් 
අන්තිම නාතිවය් උපන්වන් රනගහ නුෙර පහත් කුලයක ය. 
ඉපිද සාරමාසයකින් ඔහුවග් පියා මවළ්ය. ඉන් පසු සුළු පියා 
ඔහු වපෝෂණය කවළ්ය. ඔහු සත් හෙුරුදු ෙයසට පුමිණි පසු 
දිනක් සුළු පියා ඔහුවග් දරුෙන් හා වකෝලාහල කවළ්ය යි කිපී 
වසෝපාක අමුවසාවහානකට වගන වගාස් වද අත් එක් වකාට 
තදින් බුඳ “මූ හිෙළුන් විසින් කා දමනු ලවේො’යි ඒ රැහුනින් 
ම මළමිනියක බුන්වද් ය. පශා්චිමභවිකයන් වනා මුරිය හුකි 
ය. එබුවින් සතුන්වග් වහෝ අමනුෂයයන්වග් වහෝ ඔහුට 
පිඩාෙක් වනා වීය. මධයම රාතරිවය් ඔහු විලාප කියමින් හුඬී 
ය. එවේවලහි තයාගතයන් ෙහන්වස් වලාෙ බලා ෙොරන වස්ක්, 
ඔහු දැක විහාරවයහි සිට ම ආවලෝකය යො ඔහුට වපනී සිට:- 

“එහි ධසාපාක මා භායි - ඔධලාකස්සු  ථාග ං 
අහං  ං  ාරයිස්සාමි- රාහුමුධඛව චන්දිමං” 

 
යන ගය ෙොළ වස්ක. වසෝපාක වසෝොන් ඵලයට 

පුමිණ එවකවනහි බුද්ධානුභාෙවයන් බන්ධනවයන් මිදී 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඩ වෙවසන ගඳකිළිය ඉදිරියට 
පුමිණිවය් ය. වසෝපාකවග් මෙ පසු දින ඔහු වනා දැක ඔහු 
ගුන කිසි වතාරතුරක් සුළු පියාවගන් ද දැන ගන්නට වනා 
ලුබී දරුො වසායා ඇවිදින්නි බුදුරදුන් වෙත පුමිණ උන් 
ෙහන්වස්වගන් දරුො ගුන විමසුො ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
ඍඬිබලවයන් දරුො වනා වපවනන පරිදි වකාට ඇයට දහම් 
වදසූහ.  ඕ වතාවමෝ දහම් අසා වසෝොන් ඵලයට පුමිණියා ය. 
වසෝපාක එය අසා අර්හත්ෙයට පුමිණිවය්ය.  ඉක්බිති 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඍඬිය ඉෙත් කළ වස්ක. මෙ දරුො දැක 
ඉමහත් වසාම්නසට පුමිණ වසෝපාක අර්හත්ෙයට පුමිණ 
සිටිනු අසා තයාගතයන් ෙහන්වස් සමිපවයහි පුවිදි කරො 
ගියා හ. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒ සත් හුවිරිදි සාමවණ්ර 
නමවගන් “එක නාම කිං” යනාදීන් පරශා්න දශායක් අසා ෙොරා 
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ඒොට පිළිතුරු දීවමන් පසු කුඩා සාමවණ්ර නමට උපසම්පොෙ 
දුන් වස්ක. 

 

සර්වරඥත්ාඥානය  

“සේබං සංඛතමසංඛතං අනෙවසසං නානාතීති 
සේබඤ්ඤුතඤණං” යනුවෙන් පටිසම්භිදාමග්ගධයහි දක්ො 
ඇති පරිදි සංඛත ෙූද අසංඛත ෙුෙ ද සකල ධර්ම සමුහය 
නිරෙවශා්ෂවයන් දන්නා ඥානය සර්ඥතාඥානය  ය. එය 
වලාෙුතුරා බුදුනට අර්හත්මාර්ගචිත්තය ඇති වීවමන්ම ලුවබන 
විවශා්ෂ ඥානවයකි. අර්හත්මාර්ග චිත්තය ශාරාෙකවයෝ ද ලබති. 
එවහත් ඔෙුනට සර්ෙඥතා  ඥානය වනා ලුවේ. බුදුෙරුන්වග් 
අර්හත්මාර්ගචිත්තවයහි ඇති විවශා්ෂය එහි ඇති වීවමන් 
සර්ෙඥතාඥානාදි සකළ බු ගුණයන් ද ලුබිම ය. සංඛත යනු 
පරතයවයන් හටගන්නා නාමරෑප ධමමවයෝ ය. රෑප වේදනා සංඥා 
සංකාර විඥාන යන පඤ්චස්කන්ධය සංඛත ය. ඒොට 
සංස්කාරවයෝ ය යි ද කියනු ලුවේ. පරතයයන්වගන් හට 
ගුනිමක් නුතිෙ ඇත්තා ෙූ නිෙමාණය හා පරඥප්තීහු 
අසංඛතවයෝ ය. වලෝකවයහි යමක් ඇති නම් ඒ සියල්ලම 
සංඛත අසංඛත වදපක්ෂවයන් එකකට අයත් ෙන්වන් ය. 
සර්ෙඥතාඥානයට ඒ සියල්ල ම දැවනන්වන් ය. ඒො යම් 
තරමකට දැවනනො වනාෙ ඒ ඒ ධර්මයට අයත් වෙන් වෙන් ෙූ 
ලක්ෂණයන්වග් ෙශාවයන් ද අතිතයාදි සාමානය ලක්ෂණ 
ෙශාවයන් ද දැවනන්වන් ය. නිෙන ද සුඤ්ඤතාදි ෙශාවයන් 
අවන්කාකාරවයන් දැවනන්වන් ය. පරඥප්තීන් පරඥප්ති ෙශාවයන් 
දැවනන්වන් ය. 

“නත්ථී තස්ස භගෙවතා අඤ්ඤාතං අදිට්ාං 
අවිදිතං අසච්ඡිකතං අඵස්සං පඤ්ඤාය, අතීතං 
අනාගතං පේෙුප්පන්නං උපාොය සේවේ ධම්මා 
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සේබාකාවරන බුද්ධස්ස භගෙවතා ඤාණමුවඛ ආපායං 
ආගච්ඡන්ති, යං කිඤ්චි වනයයං නාම අත්ථි තං සේබං 
නානිතේබං, අත්තත්වයා ො පරත්වයා ො උභයත්වයා 
ො දිට්ාම්මිවකා ො අත්වයා සම්පරායිවකා ො අත්වයා 
උත්තාවනා ො අත්වයා ගමිභීවරා ො අත්වයා අත්වයා 
ගුළ්වහා ො අත්වයා පටිච්ඡන්වනා ො අත්වයා  
වනවයයා ො අත්වයා නීවතා ො අත්වයා අනෙජ්වනා 
ො අත්වයා, නික්වකවලවසා ො අත්වයා වොොවනා ො 
අත්වයා, නික්වකවලවසා ො අත්වයා වොොවනා ො 
අත්වයා, පරමත්වයා ො අත්වයා සේබං තං අන්වතා 
බු ඤාවණ පරිෙත්තති.   

(පටිසම්භිො මග්ග) 

රත්ේරුම - 

පාරමිතා පුණයබලවයන් ඇති ෙූ අර්හත්මාර්ගඥනවයන් 
සකල ධර්මවිෂවයහි පුෙති සම්වමෝහය දුරු කළ ෙු ඒ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට වනා දන්නා ලද්දක් වනා දක්නා 
ලද්දක් ඥානවයන් වනා පුමිවණන ලද්දක් පරතයක්ෂ වනා 
කරන ලද්දක් පරඥාවෙන් ස්පර්ශා වනා කරන ලද්දක් නුත. 
අතීත ෙූ ද අනාගත ෙූ ද ෙර්තමාන ෙූ ද සකළ ධර්මවයෝ 
සර්ොකාරවයන් භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් 
ඥානාභිමුඛයට පුමිවණති. ආත්මාර්ය ෙූ ද පරාර්ය ෙූ ද 
උභයාර්ය ෙූ ද දෘෂ්ාධාර්මිකාර්ය ෙූ ද සාම්පරායිකාර්ය ෙූ ද 
උත්තානාර්ය ෙූ ද  ගම්භීරාර්ය ෙූ ද  ගුාාර්ය ෙූ ද  
පරතිච්ඡන්නාර්ය ෙූ ද වනයයාර්ය ෙූ ද නීතාර්ය ෙූ ද නිරෙදය ෙු 
ද නික්වල්ශාාර්ය ෙු ද පරිශාුද්ධාර්ය ෙූ ද පරමාර්ය ෙූ ද යම් 
දතයුත්තක් වේ නම් ඒ සියල්ල බුදුන් ෙහන්වස් වග් ඥාන තුළ 
ඒ ඥානයට හසුෙ පෙත්වන් ය. 
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“අතීවත් බුද්ධස්ස භගෙවතා අප්පටිහතං ඤාණං, 
අනාගවත බුද්ධස්ස භගෙවතා අප්පටිහතං ඤාණං, 
පච්චුප්පන්වන බුද්ධස්ස භගෙවතා අප්පටිහතං ඤාණං, 
යාෙතකං වනයයං තාෙතකං ඤාණං, යාෙතකං ඤාණං 
තාෙතකං වනයයං, වනයයපරියන්තිකං ඤාණං 
ඤාණපරියත්තිකං වනයයං, වනයයං අතික්කමිත්ො 
ඤාණං නප්පෙත්තති, ඤාණං අතික්කමිත්ො 
වනයයපවයා නත්ථී, අඤ්ඤමඤ්ඤ 
පරියන්තට්ාායිවනා වත ධම්මා.” 

(පටිසම්භිො මග්ග) 

රත්ේරුම - 

භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් ඥානය අතීතයට 
යෙන කල්හි එහි සුවපන පුකිවළන තුනක් නුත. 
අනාගතයට යෙන කල්හි එහි සුවපන පුකිවළන පෙතින 
තුනක් නුත. ෙර්තමානවයහි ද භාගයෙත් බුදුරනණන් 
ෙහන්වස්වග් නුෙණ ඉදිරියට අසමර්ය වී සුවපන තුනක් 
නුත. දතයුත්ත යම් පමණ ද භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ඥානය 
එපමණ ෙන්වන් ය. ඥානය යම් පමණ ද දතයුත්ත ද එපමණම 
ෙන්වන් ය. දතයුත්ත ඉක්මො ඥානය වනා පෙති. ඥානය 
ඉක්මො දතයුතු දෑ නුත. ඥානය දතයුත්ත යන වම් වදක 
ඔෙුවනාෙුන් වකළෙර වකාට පෙත්වන් ය.  

 “ යාෙතා සවද්ෙකස්ස වලාකස්ස සමාරකස්ස 
සබරහ්මකස්ස සස්සමණබරාහ්මණියා පනාය 
සවදෙමනුස්සාය දිට්ාං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං 
පරිවයසිතං අනුවිචරිතං මනසා. තං සේබං නානාතීති 
සේබඤ්ඤුතඤාණං” 

(පටිසම්භිො) 
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රත්ේරුම - 

“වදවියන් සහිත මරුන් සහිත බරහ්මයන් සහිත 
වලෝකයා විසින් ශාරමණ බරාහ්මණයන් සහිත වදේමිනිසුන් 
සහිතෙ සත්ත්ෙ සමුහයා විසින් දක්නා ලද අසන ලද ඝරාණ 
ජිේහා කාය විඥානයන් කරණවකාට ගන්නා ලද 
මවනෝද්ොරවයන් ගන්නා ලද පුමිවණන ලද වසායන ලද සිත 
හසුරෙන ලද යමක් වේ ද, යම් ඥානයක් වේද ඒ සියල්ල දනී 
ද, ඒ ඥානය සර්ෙඥතාඥානය ”ය. 

ඒ පාාවය් අදහස වම් සත්ත්ෙයා වම් පුද්ගලයා රෑපාදී 
ආරම්මණයන් අතුවරන් වමනම් අරමුණක් දැක වමනම් 
අරමුණක් දැන දැන් සතුවටන් වහෝ වනා සතුටින් වහෝ මුදහත්ෙ 
සිටින්වන් ය. වමාහු වමබඳු කල්පනාෙකින් සිටින්වන් ය. 
වමාහුවග් සිත වමවස් ය, වමාහුවග් සිත වම්නම් වදයක 
පෙත්වන් ය කියා අනන්තවලෝකධාතුෙල වෙවසන සත්ත්ෙයන් 
ගුන හා ඔෙුන්වග් සිත්ෙලට අරමුණු ෙන සියල්ල ද දන්නා 
ඥානය සර්ෙඥතාඥානය යනු යි. 

වලෝකය ඉතා විශාාලය. වලෝකධාතූහු ම අනන්තය හ. 
එක් එක් වලෝකධාතුවෙක ඇති සත්ත්ෙ සංස්කාරවයෝ ඉතා 
වබාවහෝ ය. ඒ සියල්ල එක විට දැකිය හුකි නුෙණක් ඇතිවිය 
වනා හුකි ය. එබුවින් එක විට සියල්ල දැක සර්ෙඥත්ත්ෙයට 
වනා පුමිණිය හුකි ය. අනන්තවලෝකධාතුගත 
අනන්තසත්ෙසංස්කාරයන් එකින් එන බලා එකින් එක දැන 
කිසි කවලක අෙසන් වනා කල හුකිය. එබුවින් එකින් එක 
බලා අෙසන් වකාට ද කිසිෙකුට සර්ෙඥත්ෙයට වනා පුමිණිය 
හුකි ය. අතීතවයහි ඇතුම් තීයමකවයෝ යන එන සිටින හිඳින 
නිදන සුම වේවල් ම සියල්ල වපවනන නුෙණක් ඔෙුන්ට 
ඇතය යි කීහ. එබදු දර්ශානයක් වනා විය හුකි බුවින් 
ඔෙුන්වග් කීම මිතයාෙකි. සර්ෙඥතාඥානය යි කියනුවය් 
ෙුෙමනා විවටක ෙුෙමනා වදය දැකිය හුකි නුෙණකට ය. සුම 
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නුෙණකටම සියල්ල වනා දැවන්. ඒ ඒ නුෙණට විෂය වදය 
පමණක් දැවන්. අවිෂය වදය වනා දැවන්. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් සෙමඥතාඥානයට වනා දැවනන  වනා හසුෙන 
වදයක් නුත. එබුවින් එයට සෙමඥතාඥානයය යි කියනු ලුවේ. 
ඒ නුෙණ ඇති බුවින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සෙමඥ නම් වෙති. 
සෙමඥතාඥානය ඇතය කියා උන් ෙහන්වස්ට නිරතුරු සියල්ල 
වපනී ඇත්වත් වනා වේ. ආෙර්නනය කළ වහාත් වනා 
වපවනන වදයක් ද වනාවේ. 

අනාවරරණ ඥානය 

ඇසට වපවනතත් භිත්තයාදිවයන් ආෙරණය ෙුෙවහාත් 
වනා වපවන්. වපාල් වගඩියක් වදස බලන විට එහි පිට 
වපාත්ත වපවන්. පිටවපාත්වතන් ෙුසුණු වපාල් වකඳි, 
වකාහුබත් වනා වපවන්. වපාල් වලල්වලන් ෙුවසන නිසා 
වපාල්කටු වනා වපවන්. වමවස් වපවනන හරිවය් ඇති වදය 
ඇසට ආෙරණය ෙන්නාක් වමන් සෙමඥතාඥානය ආෙරණය 
කරන වදයක් නුත. කාලය වහෝ භිත්තිපරාකාරපෙමතාදිය 
සෙමඥතා ඥානයට ආෙරණය වනාවේ. ඉදිරිවයහි වකාවතක් වද් 
ඇත ද ඒොවයහි පුකීළිමක් නුතිෙ සෙමඥතාඥානය ෙුෙමනා 
තුනට ගමන් කරන්වන් ය. එයට ආෙරණයක් නුත. එබුවින් 
සෙමඥතාඥානයට ආනාෙරණ ඥානය යි ද කියනු ලුවේ. ඒ බෙ 
පටිසම්භිොමග්ගවයහි “සබ්බං සඞ්ඛ මසඞ්ඛ ං ජානා ීනි 
සබ්බඤ්ඤු ඤාණං,   ්ථ ආවරණං න ්ථි ි අනාවරණඤාණං” 
යනුවෙන් පරකාශාිත ය. 

බදුේධ්පදාර්ථය 

“බුද්වධාති වකනට්වාන බුද්වධා? බුජ්ක්ධිතා සච්චානීති 
බුද්වධා, වබාවධතා පනායාති බුද්වධා, සේබඤ්ඤුතාය බුද්වධා, 
සේබදස්සාවිතාය බුද්වධා, අනඤ්ඤවනයයතාය බුද්වධා, 
විසවිතාය බුද්වධා, ඛීණාසෙසංඛාවතන බුද්වධා, 
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නිරුපවලපසංඛාවතන බුද්වධා, එකන්ත වීතරාවගාති බුද්වධා, 
එකන්ත වීතවොවසාති බුද්වධා, එකන්ත වීතවමාවහාති බුද්වධා, 
එකන්ත නික්කිවලවසාති බුද්වධා, එකායන මග්ගං ගවතාති 
බුද්වධා, එවකා අනුත්තරං සම්මා සම්වබාධිං අභිසම්බුද්වධාති 
බුද්වධා. අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධපටිලාභා බුද්වධා. 

බුද්වධාති වනතං නාමං මාතරා කතං න පිතාරා කතං 
න භාතරා කතං න භගිනියා කතං, න මිත්තාමච්වචති කතං න 
ඥාතිසාවලාහිවතහි කතං, න සමණ බරාහ්මවණහි කතං, න 
වද්ෙතාහි කතං, විවමාක්ඛන්නිකවමතං බුද්ධානං භගෙන්තානං 
වබාධියා මූවල් සහ සේබඤ්ඤුත ඤාණස්ස පටිලාභා 
සච්ඡිකාපඤ්ඤන්ති යදිදං බුද්වධාති.  

වම් පටිසම්භිමග්ගධයහි බුද්ධ යන පදය විෙරණය කර 
ඇති ආකාරය ය. එහි වත්රම වමවස් ය.  

කෙරාර්යයකින් බුද්ධ නම් වේද යත්?  

චතුස්සතයයන් අෙවබෝධ කළ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

චතුස්සතයයන් සත්ෙයනයට අෙවබෝධ කරෙන බුවින් 
බුද්ධ නම් වේ. 

සියල්ල දත් බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

සියල්ල දක්නා බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

අනයයන් විසින් අෙවබෝධ කරවිය යුත්තකු වනාෙන 
බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

නා නා ගුණවයන් ෙෑස්වසන බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

කාමාදි ආශාරෙයන් ක්ෂය කළ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

උපක්වල්ශා විරහිත බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 
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ඒකාන්තවයන් රාගය දුරු කළ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

ඒකාන්තවයන් ද්වේෂය දුරු කළ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

ඒකාන්තවයන් වමෝහය දුරු කළ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

ඒකාන්තවයන් නික්වල්ශාී බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

ඒකායන මාර්ගවයහි ගිවය්නුයි බුද්ධ නම් වේ. 

එකලාෙ අනුත්තර සමයක් සම්වබෝධිය අධිගමනය කල 
බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

අබුද්ධිය නුසූ බුවින් බුද්ධ නම් වේ. 

බුද්ධ යන වම් නාමය මෙ විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, 
පියා විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, සවහෝදරයන් විසින් තබන 
ලද්වද් වනාවේ, සවහෝදරියන් විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, 
මිතරාමාතයාදීන් විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, නෑයන් සහ වල් 
නෑයන් විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, ශාරමණ බරාහ්මණයන් 
විසින් තබන ලද්වද් වනාවේ, වදවියන් විසින් තබන ලද්වද් 
වනාවේ. බුද්ධ යන වම් නාමය සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්ට අර්හත් 
මාර්ගසංඛයාත විවමෝක්ෂයාවග් වකළෙර ලබන සර්ෙඥත්ොදී 
ගුණයන් නිසා ලුවබන නාමවයකි. භාගයෙත් බුදුෙරයන් 
ෙහන්වස්ට වබෝධිමුලවය් දී සර්ෙඥතාඥානය ලුබීම නිමිත්ත 
වකාට ලුවබන පරඥප්තියකි. 
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 ගවරත්ේ ගුණය 

 
භගවා යනු ද බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් නම් අතරින් 

එක්තරා පරසිද්ධ නාමවයකි. එය යම් කිසියකු විසින් තබන ලද 
නාමයක් වනාෙ, වබෝධිමූලවය් දී අර්හන්මාර්ගසංඛයාත 
විවමෝක්ෂයාවග් අන්තවයහි ලුබුණු මහාගුණස්කන්ධය අනුෙ 
සිද්ධ නාමයකි. එබුවින් මහානිද්වද්සවය් පුරා වභ්දසුත්ත 
නිද්වද්සවයහි:- “විධමාක්ඛන් ිකඤාණධම ං බුද් ානං 
භගවන් ානං ධබෝධියා මූධල සහ සබ්බඤ්ඤු ඤාණස්ස 
පටිලාභා සච්ඡිකාපඤ් ් ි යදිදං භගවා ි” යනු ෙොරන ලදී. 

භගො යන ෙචනවයහි වබාවහෝ අථී ඇත්වත් ය. එය 
පුරණියන් විසින් අවන්කාකාරවයන් ෙර්ණනා කර ඇත්තා ෙූ 
ද, අවන්කාකාරවයන් ෙර්ණනා කළ හුකි ෙුෙ ද ෙචනවයකි. 
අරහං ආදී ගුණ පද නෙය අතුවරන් අන් සියල්ලටම ෙඩා 
විස්තර කළයුතු කරුණු භගො යන වම් පදය හා සම්බන්ධෙ 
ඇත්වත් ය. කුඩා ගරන්යයකින් වම් පදය සර්ොකාරවයන් 
විස්තර කල වනාවහන බුවින් වමහි සුළු විස්තර කරනු ලුවේ. 

“භගවා ි වචනං ධසට්ටං - භගවා ි පදමු ් මං, 
ගරැගාරවයු ්ධ ා ධසා - භගවා ධ න වුච්ච ි” 

යනුවෙන් පුරණියන් විසින් අර්යවිෙරණය කර ඇති 
පරිදි භගො යනු වශාරෂ්ා පුද්ගලයකු, උත්තම පුද්ගලයකු, ගරු 
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කළ යුතු පුද්ගලයකු දැක්විම සදහා භාවිතා කරන ෙචනවයකි. 
වලෝකවයහි කිසිම ගුණයකින් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ෙුඩි 
වකවනකු තබා සම වකවනකු ද නුත. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
වලෝකවයහි සුමටම ෙඩා වශාර්ෂ්ා ෙන වස්ක. උත්තම ෙන 
වස්ක. සුම වදනා විසින් ම ගරුබුහුමන් කිරිමට සුදුසු ෙන 
වස්ක. එබුවින් මනුෂයවයෝ ද මනුෂයන් විසින් ගරු බුහුමන් 
කරන ශාකරාදි වද්ෙතාවෙෝ ද බරහ්මවයෝ ද තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ගරු බුහුමන් කරති. උන්ෙහන්වස්වග් පා ෙඳිති. 

බුදුරනාණන් ෙහන්වස් බිම්බිසාර රනුට කලින් දී තිබු 
පරතිඥාෙ අනුෙ වලාෙුතුරා පුමිණි පසු පූරාණ නටිල ෙු 
උරුවෙල් කාශායපාදි දහසක් රහතුන් සමග රනගහ නුෙරට ෙුඩ 
ෙොල වස්ක. බිම්බිසාර රනතුමා වදවළාස් නහුතයක් බරාහ්මණ 
ගෘහපතීන් ද සමග තයාගතයන් ෙහන්වස් වෙත වගාස් දහම් 
අසා පුහුදී වතරුෙන් සරණ වගාස් උපාසකත්ෙයට පුමිණ 
පසු දින ොනයට ද ආරාධනා කර ගිවය් ය. පසු දින 
තයාගතයන් ෙහන්වස් රනවගට ෙඩනා කල්හි උන් ෙහන්වස් 
දක්නට පුමිණියා ෙූ මහා නනකාය නිසා මාර්ගය අෙහිර විය. 
එකල්හි සක්වදේරන තරුණ මිනිස් වෙසක් මො වගන, 

“දන්ධ ා අන්ධ හි සහ පුරාණජටිධලහි  
විප්පමු ්ධ ා විප්පමු ්ධ හි, 
සිංගීනික්ඛස වණ්ධණා 
රාජගහං පාවිසි භගවා,” 
 
යනාදි ගායා සයක් ගායනා කරමින් නනයා ඉෙත් 

කරමින් තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉදිරිවය් ගමන් කවළ් ය. 
එකල්හි බුදුගුණ ගයමින් ගමන් කරන, නුදුටුවිරෑ ඒ තරුණයා 
දැක ඇතුම්හු දර්ශානීය ෙූ වම් තරුණයා කාවග්දැ යි කීහ. 
එකල්හි සක්වදේ රනු, 

“ධයා ධීධරා සබ්බධී දන්ධ ා - සුධ ා අප්පටිපුග්ගධලා, 
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අරහං සුගධ ා ධලාධක -  ස්සාහං පරිවාරධකා.” 
 
 යනුවයන් “යම් නුෙණුත්වතක් චක්ෂුරාදි සකළ 
ස්යානයන්හි දැමුවණ් ද, ක්වල්ශායන්වගන් පිරිසිදු ෙූවය් ද, 
වලෝකවයහි අපරතිපුද්ගල ෙුවය් ද, රහත් ෙුවය් ද, සුමග ගමන් 
කවළ් ද මම ඔහුවග් වමවහකරුවෙක්මි” යි කීය. වබාවහෝ වදවි 
මිනිසුන් ගරු කරන සක්වදවිදු තයාගතයන් ෙහන්වස්ට ගරු 
කරන සුටි ඒ පුෙවතන් දත යුතුය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් බුදුබෙට පුමිණි අලූත 
අනපාලනයවගරෝධ මූලවයහි ෙුඩ වෙවසන කල්හි සහම්පතී නම් 
බරාහ්මයා උන් ෙහන්වස් වෙත පුමිණ උතුරුසළුෙ ඒකාංශා 
වකාට දකුණු දණ බිම ගසා වද අත් ඔසො භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්ට ෙුඳ වගන: 

“වදවසතු භන්වත භගො ධම්මං, වදවසතු සුගවතා 
ධම්මං, සන්ති සත්තා අප්පරනක්ඛනාතිකා, අස්සෙනතා 
ධම්මස්ස පරිභායන්ති, භවිස්සන්ති ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාවරා.” 

යනුවෙන් දහම් වදසනු පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
ආරාධනා කවළ් ය. මිනිසුන් විසින් තබා වදවියන් විසින් ද 
ගරුබුහුමන් කරන බරහ්මයන් බුදුරදුන්ට ගරු කරන අයුරු ඒ 
පුෙතින් දත හුකිය. 

 “යස්මා ච වලාවක ඉස්සරිය ධම්ම යස සිරි කාම 
පයතවනසු ඡසු ධම්වමසු භගසද්වද පෙත්තති” යනුවෙන් භග 
යන ෙචනවයන් ඓ ්චයයයය  ේමය ය සය ්රීය කාමය 
පරය ්නය යන අර්ය සය දැක්වෙන බෙ වි ුද්ධිමාේගධයහි දක්ො 
ඇත්වත් ය. ඒ ධර්ම සවයන් යුක්ත ෙන බුවින් තයාගතයන් 
ෙහන්වස් භගො නම් ෙන වස්ක. 
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1. ඓාේචයයය  ාගයය. 

එහි ඓශා්ෙයයය යනු ඉසුරු බෙ ය, එනම්, තමාවග් සිත 
හා අනය පුද්ගලයන් හා ෙස්තූන් ද ස්ෙ ෙශාවයහි පුෙුත්විය 
හුකි බෙ ය. රියුදුරකුට රිය තමාට රිසි පරිදි ගමන් කරවිය 
හුකි ෙන්නාක් වමන්, තමන් ෙහන්වස් වග් සිත හා 
වලෝකවයහි වෙවසන අනය සත්ත්ෙයන් හා වලෝකවයහි ඇති 
ෙස්තුන් ද තයාගතයන් ෙහන්වස්ට තමන් ෙහන්වස්වග් 
ෙශාවයහි පුෙුත් විය හුකි ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස්වග් සිතට ඉසුරු බුවින් චිත්වත්ශා්චර ෙන්නාහ. 
ධයාන සමාපත්තීන් ස්ෙ ෙශාවයහි පෙත්ෙන බුවින් 
සමාධිසමාපත්තීශා්ෙර ද ෙන්නාහ. අවන්කපරකාර ඍද්ධින්හි 
ෙශාීභාෙය ඇති බුවින් ඍඬීශා්ෙර ද ෙන්නාහ. ධර්මයට අධිපති 
බුවින් ධර්වම්ශා්ෙර ද ෙන්නාහ. සංඝයාට අධිපති බුවින් 
සංවඝශා්ෙර ද ෙන්නාහ. නානාගණයන්ට අධිපති බුවින් 
ගවණ්ශා්ෙර ද ෙන්නාහ. වලෝකයට ම අධිපති බුවින් 
වලෝවක්ශා්ෙර ද ෙන්නාහ. 

චිත්වත්ශා්ෙර ගුණය ඉතා උසස් ගුණවයකි. එය 
වනාවයක් කරුණු පිළිබඳ ඊශා්ෙරත්ෙය ඇත්තා  ෙූ ද වකවලස් 
සහිත ෙූ රනුන්ට වද්ෙබරාහ්මයන්ට ඍද්ධිමත් ශාරමණයන්ට නුති 
ගුණවයකි. වකවළස් සහිත පුද්ගලයන්වග් සිත්, මුහුවදහිදී 
කුඹුගස් කුීම ගිය, සුක්කානම බිදී ගිය නලයාතරාෙ, සුළං යන 
යන අතට රළපහර දියපහර යන යන අතට ඇදී යන්නාක් 
වමන් ලාභලාභ යශාායස නින්ොපරසංසා සුඛදුිඃඛ යන 
අශා්ටවලෝකධර්මය අනුෙ විපයයයසවීම් ෙහවයන් ඒ ඒ අතට 
යන්වන් ය. අශා්ටවලෝකධර්ම නුමුති සුඩසුළං පහරට සුඩ 
රළපහරට එඩිතර ෙූද රානාදීන්වග් සිත් ඔවරාත්තු වනා 
වදන්වන් ය. රානාදීහු ඇතුම් කරුණු ෙලදි බිය වී වෙෙුලති. 
ඇතුම් කරුණු ෙලදී හ ති. ඇතුම් කරුණු ෙලදී කිවපති. 
ඇතුම් කරුණු ෙලදී බුගෑපත්වෙති. ඇතුම් කරුණු ෙලදී 
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උමතු වෙති. ඇතුම් කරුණු ෙලදී දිවිනසා ගනී. ස්ෙර්ණතිලකා 
නම් චණ්ඩාල තරුණිය දැක හටගත් චිත්තවිපර්යාසවයන් රනුන් 
පස් වදවනකු දිවි නසා ගත් බෙ රසොහිනීවය් කියා තිවේ. 
ඇතුම් රනහු ධනාශාාවෙන් වරෝගාතුර ෙූ බෙ ද, ඇතුමුන් යම් 
යම් කරුණු නිසා උමතු ෙූ නාතක කයාදීවයහි දක්ො ඇත්වත් 
ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් සිතට ඉසුරු බුවින් උන් 
ෙහන්වස්ට තමන් ෙහන්වස්වග් සිත ඉෂ්ටානිෂ්ටාරම්මණ 
වදපක්ෂය සම්බන්ධවයන්ම සමෙ තබා ගත හුකිය.  ඕනුම 
ඉෂ්ටාරම්මණයක් උන් ෙහන්වස්ට තමන් ෙහන්වස්වග් 
කුමුත්ත අනුෙ අනිෂ්ටාරම්මනයක් ෙශාවයන් ෙුෙ ද 
මධයස්යාරම්මණයක් ෙශාවයන් ෙුෙ ද සුලකිය හුකි ය. 
අනිෂ්ටාරම්මණයන් ද කුමුත්ත අනුෙ ඉෂ්ට ෙශාවයන් වහෝ 
මධයස්ය ෙශාවයන් සුලකිය හුකි ය.  ඕනෑම පුරුෂයකුවග් 
සිත විපර්යාසය කර දැමීමට සමත්,  ඕනෑම පුද්ගලයකු 
කාමබන්ධනවයන් බුඳගුනීමට සමත් මාරදුහිතෲන්ට බුදුරදුන් 
කාමබන්ධනවයන් බුඳ ගුනීමට හුකිතාක් උත්සහ වකාට 
අන්තිවම් දී  පුහුර පලායන්නට සිදුෙූවය් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට තමන් ෙහන්වස්වග් සිතට ඉසුරු බුවිනි. මුරී දින 
ගණනක් ගතවී වහාදටම කුණු වී මිනිසකුට ළං විය වනා 
වහන තත්ෙයට පුමිණ අමුවසාවහාවනහි තුබු පුණ්ණ නම් 
ොසියවග් මළසිරුර වෙත ෙුඩම වකාට මළසිරුරට වපාරො 
තුබු පණුෙන්වගන් ගුෙසී තුබු ෙස්තරය තිඹක් පමණ පණුෙන්ට 
ඉෙත් වකාට වගන සියතින් ම වසෝො චීෙරයක් වකාට කිසිදු 
පිළිකුලක් නුතිෙ තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පරිවභෝගකළ හුකි 
ෙුවය් ද, චිත්වත්ශා්ෙර භාෙය නිසා ය. මාගන්ධියා වද්විය විසින් 
මිනිසුන්ට අල්ලස් දී ඔෙුන් ලො තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
අපහස කරෙන්නට පටන් ගත් කල්හි ද, තීර්යකයන් විසින් 
සුන්දරිය මරා දමා අපහස කරෙන්නට පටන් ගත් කල්හි ද 
චඤ්චමානවිකාව ඉදිරියට ම පුමිණ වචෝදනා කළ කල්හි ද, 
මරහු පුමිණ මහාසංගරාමය කළ කල්හි ද, නාළාගිරි ඇතු 
පුමිණි කල්හි ද, චිත්වත්ශා්ෙර භාෙය ඇති නිසා තයාගතයන් 
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ෙහන්වස්වග් සිත පරකෘති ස්ොභාෙවයන් ම පුෙුත්වත් ය. තෙ 
ද වලෝකවයහි ඇතුම් උසස් ශාරමණබරාහ්මණයන්ට තිබුවණ් ය 
යි කියන, 

“අණිමා මහිමා ප ් ි - පාකම්මං ල ිමා  ථා, 
ඊසි ා ච වසී ා ච - ය ්ථ කාමාවසායි ා” 
 
යනුවෙන් දක්නා ඍඬිබල අට ද තයාගතයන් 

ෙහන්වස්ට ඉතා උසස් වලසින් ඇත්වත් ය. 

අණිමා යනු ශාරීය කුඩා කිරිම ය. අෂ්ටපරිෂ්කාරධරෙ 
අබුටක් තුළ සතර ඉරියේෙ ම පුෙුත්විය හුකිතරමට ද, 
අෂ්ටපරිෂ්කාරධරෙ මිනිසකුවග් ඇස්පිය වරෝමයක සක්මන් කළ 
හුකි පමණට ද ශාරිරය තයාගතයන් ෙහන්වස්ට කුඩා කළ 
හුකි බෙ කියා තිවේ. 

මහිමා යනු ශාරිරය මහත් කිරිම ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට කුමති පමණට ශාරිරය මහත් කර ගත හුකි ය. 
උන් ෙහන්වස් තීර්යක මයනය පිණිස යමකපරාතිහායයයය වකාට 
සත්ෙන ෙස විසීම සඳහා තේතිසා වදේවලාෙට ෙුඩම කළහ. 
ශාකරයා උන් ෙහන්වස් දැක “තයාගතයන් ෙහන්වස් 
පාණ්ඩුකම්බල චශාලාසනවයහි ෙස් එළවමනු පිණිස ෙුඩම 
කළහ යි සිතමි. වම් පාණ්ඩුකම්බල චශාලාසනය විශාාල ය. 
දිගින් සුට වයාදුනක, පළලින් පනස් වයාදුනත්, ඝනින් 
පසවළාස් වයාදුනක. තයාගතයන් ෙහන්වස් වමහි ෙුඩ සිටිනා 
කල්හි අනිකකුට එහි අත තුබිමට ද වනා ලුවබන්වන් ය. උන් 
ෙහන්වස් වමහි ෙුඩසිටින අස්න හිස්ෙන්වන්ය’ යි සිතුවේ ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුවග් සිත දැන තමන් ෙහන්වස්වග් 
සගළ සිෙුර සතරට නමා සුටවයාදුන් චශාලාසනය මත වහළූ 
වස්ක. සිෙුරක් එළූ කවලක කුඩා පුටුෙක් ෙුවසන්නාක් වමන් 
චශාලාසනය සිෙුවරන් ෙුසී ගිවය් ය. සක්වදේරනු 
චශාලාසනය සිෙුවරන් ෙුසුණ ද බුදුරදුන් එහි සුළු තුනක 
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හිඳිනු ඇතු’යි සිතුවේ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් සුටවයාදුන් 
අසුන පුරා ෙුඩ සිටි වස්ක. මහා පාංසුකූලිකයකු කුඩා පුටුෙක 
හිඳගත් කල සිෙුවරන් පුටුෙ ෙුවසන්නාක් වමන් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් සිෙුවරන් පාණ්ඩුකම්බලචශාලාසනය ෙුසී ගිවය් 
ය. 

(ධම්මපදට්ාතයා 452) 

රනගහ නුෙර විසූ බරාහ්මණවයක් ශාරමණවගෞතමයන්වග් 
පරමාණය වනා ගත හුකි ය’ යි අසා විමසනු    පිණිස උන් 
ෙහන්වස් පි ු පිණිස නගරයට පිවිවසන කල්හි සුටරියනන් 
හුණගසක් වගන මග සිටිවය් ය. ඔහුවග් හුණගස තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් දණ පමණ විය. බරාහ්මණයා පසු දින හුණගස් 
වදකක් එක් වකාට බුඳ වගන මග සිටිවය් ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඒ හුණගස් වදකින් උඩ තෙත් උණගස් වදකක් 
පමණ උසින් වපනී සිටි වස්ක. “බරාහ්මණය, නුඹ කුමක් 
කරන්වනහි දැ’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. “නුඹ 
ෙහන්වස්වග් පරමාණය ගනිමි’යි බමුණා කීය. එකල්හි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් “බරාහ්මණය, මා සාරාසංඛය 
කල්පලක්ෂයක් වපරුම් දහම් පිරෑවය් මාවග් පරමාණය අනුන්ට 
ගත හුකි ෙනු පිණිස වනාවේ ය. බරාහ්මණය, තයාගතයන් 
ෙහන්වස්  අපරවම්යවයෝ ය’යි ෙොළහ. 

(සුමංගල විලාසිනි 200) 

ප ් ි යනු වකාවතක් දුරකට ෙුෙ ද සුවණකින් යා 
හුකි බෙ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට වදේවලාෙට බඹවලාෙට 
ෙුෙ ද අන් සක්ෙළකට ෙුෙ ද ෙක් කළ අත දිගු කරන්නාක් 
වමන් සුවණකින් යා හුකිය. 

“අයඛ්ොහං භික්ඛවෙ, බකස්ස බරහ්මුවනා වචතසා 
වචවතා පරිවිතක්කමඤ්ඤාය, වසයයයාපි නාම බලො පුරිවසා 
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සම්මිඤ්නතං ො බාහං පසාවරයය පසාරිතං ො බාහං 
සම්මිඤ්වනයය එෙවමෙං උක්කට්ාායං සුභගෙවන 
සාළරානමුවල අන්තරහිවතා තස්මිං බරහ්මවලාවක 
පාතුරවහාසිං” 

යනුවෙන් මජ්ක්ධිමනිකාවය් බරහ්මනිමන්තණික සුතරවයහි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් උක්කට්ාා නම් නනපදවයහි සුභග 
ෙනවයහි ෙුඩ සිට බකබරහ්මයා වෙවසන බඹවලාෙට බලෙත් 
පුරුෂයකු ෙක්කළ අත දිග හරින තරම් කාලවය්දී ෙුඩම කළ 
බෙ ෙොරා තිවේ. 

“ධබා ධනයයං ජනං දිස්වා - ස සහස්ධසපි ධයාජධන 
ඛධණන උපගන් ්වාන - ධබාධ  ි  ං මහාමුනි” 

යනුවෙන් “මහාමුනීන්ද්රයන් ෙහන්වස් ධර්මය අෙවබෝධ 
කරවිය හුකි නනයකු දැක වයාදුන් ලක්ෂයක් ෙුෙ ද සුවණකින් 
වගාස් ඔහුට ධර්මය අෙවබෝධ කරෙති’යි බුද් වංසා පාෙිධයහි 
ද ෙොරා ඇත්වත් ය. 

පාකම්ම යනු ඍධිබලවයන් නානාරෑපයන් හා ගිනි දිය 
සුළං ආදි වද්ෙල් නිර්මාණය කිරිවම් දී පමාෙක් නුතුෙ සිතු 
සුටිවය්ම සිදු කළ හුකි බෙ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
යම්පරාතිහායයයය කළ හුක්වක් ඉතා ඉක්මනින් ඒ ඒ වදය 
මුවිය හුකි ශාක්තිය ඇති නිසා ය. 

ල ිමා යනු කය, සිතට අනුකූල වකාට සිත වමන් 
ලුහුල්ලූ බෙට වේගෙත් බෙට පත් කිරිම ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් වපාවළාවෙහි වමන් අහවසහි ද ගමනාදි ඉරියේ 
පුෙුත්විය හුක්වක්, දිෙයවලෝක බරහ්මවලෝකෙලට සුවණකින් 
යා හුක්වක් සිත අනුෙ කය ලුහුල්ලූ කළ හුකි බුවිනි. 

ඊසි ා යනු ඊශා්ෙරභාෙය ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
තමන් ෙහන්වස්වග් සිත හා වලෝකයත් ස්ෙෙශාවයහි 
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පුෙුත්විමට සමත් ෙන වස්ක. එබුවින් මනුෂය වද්ෙ බරහ්මාදීහු 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඉදිරියට පුමිණි කල්හි ඉතා 
වගෞරෙවයන් හුසිවරති. 

වසී ා යනු ධයානසමාපත්ති ෙලට රිසිවස් සමෙුදීම 
නුගිටිම කළ හුකි බෙ ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට මුල සිට 
අගට ෙුෙ ද අග සිට මුලට ෙුෙ ද කුමති කුමති 
කසිණාරම්මණයන්හි ඉතා සීඝරවයන් ධයානෙලට සම ෙුදීම 
නුඟී සිටීම කළ හුකි ය. ඒ නිසා කුමති පරාතිහායයයයක් 
ඉක්මණින් කළ හුකි ය. 

ය ්ථකාමාවසායි ා යනු ඍද්ධිපරාතිහායයය කිරිවම් දි 
නියමිත පරවද්ශාවයහි නියමිත කාලයක් මුළුල්වලහි පරාතිහායයයය 
පුෙුත්විය හුකි බෙ ය. අණිමා මහිමාදී වම් බලවිවශා්ෂ අට ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් වඵශා්ෙයයය ගුණයට අයත් ෙන්වන් ය. 

 

2. ධ්ර්ම  ාගයය 

ෂටිභාගය ගුණයන්හි ධර්මය යනු තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ඇත්තා ෙු වලෝවකෝත්තර ධර්ම හා උත්තරීතර 
ශාිලාදී ගුණවයෝ ය. වලෞකික ධර්මයන් අතුවරන් උසස් 
ධර්මවයෝ ධයානාභිඥාවෙෝය. වලෝවකාත්තර ධර්මයන් අතුවරන් 
අර්හත්ඵලය හා නිර්ොණය උසස් ධර්මවයෝ ය. ඒො ඇති 
බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් භගො නම් වෙති. 
අසාධාරණඥන සය ද තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් විවශා්ෂ ධර්ම 
සයකි. 
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3. යා  ාගයය 

යශාසය යනු පිරිෙරය, කීර්තියය යන අර්ය වදක ම 
කියුවෙන ෙචනවයකි. මහාපරිොර නන සමූහයක් ඇති බුවින් 
ද වලෝකතරවයහි පතළ මහත් කීර්තීයක් ඇති බුවින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් භගො නම් වෙති. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට පමණ මහත් ෙු උසස් ෙූ ද පිරිෙරක් වලෝකවයහි 
කිසිෙකුට වනා ෙූහ. තයාගතයන් ෙහන්වස් බුද්ධත්ෙයට 
පුමිණිවමන් පසුෙ ම වනා ෙ මෙුකුස පිළිසිඳ ගත් තුන් සිටම 
පරිොර සම්පත්තිවයන් යුක්ත ෙූහ. මහාපුරුෂයාණන් මෙුකුස 
පිළිසිඳ ගත් කල්හි වද්ෙ පුතරවයෝ සතර වදවනකු පුමිණ සතර 
දිග අරක් ගත්හ. මහාසත්ත්ෙයන් මේකුසින් බිහිෙන වෙලාවෙහි 
ද වබාවහෝ වද්ෙ බරහ්මණවයෝ ද එහි පුමිණිය හ. මෙු කුසින් 
බිහිෙන්නා ෙූ වබෝසත් කුමරුන් මිනිසුන් අතට පත්ෙන්නට 
කලින්ම බරහ්මරානවයෝ සතර වදවනක් ඔෙුන් රන් දැලින් 
පිළිගත් හ. ඔෙුන් අතින් වබෝසත් කුමරුන් ෙරම් වදේරදුන් 
සතරවදනා මංගලසම්මත අඳුන් දිවිසමින් පිළිගත් හ. වබෝසත් 
කුමරුන් මිනිසුන් පිළිගත්වත් ඔෙුන් අතිනි. මිනිසුන් අතින් 
වපාවළාෙට බට වබෝසතාවණෝ වපාවළාවෙහි සිට නුවගනහිර 
වලෝකධාතුෙ බුලුහ. දසදහසක් සක්ෙල එක මිදුලක් වමන් වී 
වපනිණ. එදිග විසු මනුෂයවද්ෙබරාහ්මණවයෝ සුෙඳමල් 
ආදිවයන් පුදමින් “මහාපුරුෂයාවණනි, ඔබ හා සම වකවනක් 
වමහි නුතය’යි වබෝසතානන්ට සුළ කලහ. ඉතිරි දිග් බුලූ 
කල්හි එහි ෙුවෙෝ ද එවස්  ම සුල කළහ. එයින් එවකවනහි ම 
දසදහසක් සක්ෙළ වබාවහෝ මනුෂයවද්ෙබරාහ්මනයන් උන් 
ෙහන්වස්වග් පිරිෙර ෙූ බෙ කිය යුතු ය. වබෝසතුන් උපන් 
පස්ෙන දින නම් තුබිවම් උත්සෙවය් දි ශාාස්තරවේදී බමුවණෝ 
“වම් කුමාරවයෝ සක්විති රන වහෝ ෙන්නාහ. පුවිදිෙ වලාේතුරා  
බුදු වහෝ ෙන්නා ය’යි පුෙසූහ. එකල්හි එක් රැස් ෙූ අසුදහසක් 
ක්ෂතරියවයෝ “වම් කුමරා බුදු වෙවතාත් බුදු වේො, රන 
වෙවතාත් රන වේො, කුමක් ෙුෙත් වමාහුට පිරිෙර පිණිස අපි 
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එක් පුතරයකු බුගින් වදන්වනමු’යි පුෙසූහ. සිද්ධාර්යකුමාරයන් 
ෙුඩිවියට පත්ෙ ශාිල්ප දැක්වීවමන් පුහුදුණා ෙූ ශාාකයවයෝ 
ඔෙුන්වග් තරුණ දූන් සතළිස් දහසක් එතුමන්ට පිරිෙර පිණිස 
යුෙූහ. ඉන්පසු රානයවයහි අභිවෂ්ක කරන ලදුෙ ඉමහත් යස 
ඉසුවරන් ෙුනඹුණු වබෝසතාණන් එකුත්තිස්  විවය් දි 
මහබිනික්මන් වකාට වලාෙුතුරා බුදුබෙට පුමිණිවය් 
මහපිරිෙරිනි. මහවබෝසතාණන් ෙහන්වස් බුද්ධත්ෙයට 
පුමිවණන දින වබෝධිමුලවය් ෙුඩ සිටින අෙස්යාවෙහි 
බුද්ධමංගලය සඳහා වබාවහෝ වද්ෙබරාහ්මණවයෝ පුමිණ 
වබෝසතුන් පිරිෙරා ගත්හ. සක්වදේරනු එහි පුමිණ විනයුත්තර 
නම් සක පිම්වේ ය. පඤ්චසිඛ නම් ගාන්ධර්ෙ වද්ෙපුතරයා 
පුමිණ වීණාොදනය කරමින් තුති ගී ගායනය වකවළ් ය. 
සුයාම වදේරන වබෝසතාණන් ෙහන්වස්ට පෙන් සුලි ය. 
සහම්පති බරාහ්මනරනවතවම් වබෝසතාණන්ට වස්සත් දැරී ය. 
මහාකාල නම් නාරන අසු දහසක් නාටකයන් හා පුමිණ ස්තුති 
ගී ගයමින් වබෝසතාණන්ට වගෞරෙ වකවළ් ය. දසදහසක් 
සක්ෙළින් පුමිණි වබාවහෝ වදේබඹහු සුෙඳ මල් ආදිවයන් 
පුදමින් සාධුනාද පුෙුත්ෙුහ. එවස් වදේ බඹුන් උත්සෙ 
පෙත්ෙද්දී මහවබෝසතාවණෝ වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණ ෙොළහ. 

තයාගතය්න ෙහන්වස් පිරිෙර ෙන මිනිස් පිරිස භික්ෂු 
භික්ෂුණි උපාසවකෝපාසිකා ෙශාවයන් සිෙු වකාටසකි. භික්ෂුහු ද 
ඒහි භික්ෂුභාෙවයන් උපසම්පොෙ ලද්වදෝ ය. අන් කරමෙලින් 
උපසම්පොෙ ලද්වදෝ ය යි වදවකාටසක් වෙති. 
අඤ්ඤාවකාණ්ඩඤ්ඤාදි පඤ්චෙග්ගිය වතරුන් ෙහන්වස්ලාය, 
ෙංගීස වතරුන් ෙහන්වස් ය, යස වතරුන් ෙහන්වස්ය, උන් 
ෙහන්වස්වග් යහළුෙන් ෙූ විමල - සුබාහු - ගෙම්පති - 
පුණ්ණජී යන වතරුන් ෙහන්වස්, උන් ෙහන්වස්වග් ම 
යහළුෙන් ෙන පනස් නමක් වතරුන් ෙහන්වස්ය, භද්දෙග්ගිය 
වතරෙරුන් තිස්නමය, උරුවේලකාශායපයන් පරධාන දහසක් 
පුරාණ නටිප වතරෙරුය. අගරශාරාෙකයන් ෙහන්වස් වදනමය, 
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උන් ෙහන්වස්ලාවග් පිරිෙර ෙන එක්දහස් වදසිය පනස් නමක් 
ෙන පරිෙරානක ස්යවීරෙරුය, වස්ලබරාහ්මණයා හා ඔහුවග් 
අතෙුසි බරාහ්මණයන් තුන්සියයවදනය, මහාකප්පිත රනුය, 
ඔහුවග් පිරිෙර  ෙු දහස් වදනාය, සුවොෙුන් රනතුමා විසින් 
බුදුරදුන් වෙත යුෙු පුරුෂයන් දස දහසය, බාොරි තෙුසාවග් 
අතෙුසියන් ෙන වසාවළාස් දහසක් තෙුවසෝ ය යනාදිහු 
ඒහිභික්ෂුභාෙවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් ම පුවිද්ද හා 
උපසම්පොෙ ලත් ශාරාෙකයන් ෙහන්වස්ලා ය. වසස්වසෝ 
සරණගමනය, පරශා්න විසඳිම, අෙොද පිළිගුනීම, සංඝයා විසින් 
කර්මාොකයවයන් සම්මත කිරීමය යන කරමෙලින් උපසම්පොෙ 
ලත් ශාරාෙකවයෝ ය. අසුනමයක් රහතන් ෙහන්වස් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් මහාශාරෙකවයෝ ය. උන් ෙහන්වස්ලාවග් නම් 
වමවස් ය:- 

1. අඤ්ඤාවකාණ්ඩඤ්ඤ 
2. ෙප්ප  
3. භද්දිය 
4. මහානාම 
5. අස්සජි 
6. නාළක 
7. යස 
8. විමල 
9. සුබාහු 
10. පුණ්ණජි 
11. ගෙම්පති 
12. උරුවේලකස්සප 
13. නදීකස්සප 
14. ගයාකස්සප 
15. සාරිපුත්ත 
16. වමාග්ගල්ලාන 
17. මහාකස්සප 
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18. මහාකච්චායන 
19. මහාවකාට්ඨීත 
20. මහා කප්පින 
21. මහාචුන්ද 
22. අනුරුද්ධ 
23. කංඛාවරෙත 
24. ආනන්ද 
25. නන්දක 
26. භගු 
27. නන්ද 
28. කිම්බල 
29. භද්දිය 
30. රාහුල 
31. සීෙලී 
32. උපාලී 
33. දේබ 
34. උපවස්න 
35. ඛදිරෙනිය වර්ෙත 
36. මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ 
37. සුනාපරත්ත පුණ්ණ 
38. වසෝණ කුටිකන්න 
39. වසෝණ වකෝලිවිස  
40. රාධ  
41. සුභූති  
42. අංගුලිමාල  
43. ෙක්කලි  
44. කාළුොයි  
45. මහාඋොයි  
46. පිලින්දිෙච්ඡ  
47. වසෝභිත  
48. කුමාරකස්සප  
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49. රට්ාපාල  
50. ෙංගීස  
51. සභිය  
52. වස්ල  
53. උපොණ  
54. වම්ඝිය  
55. සාගත  
56. නාගිත  
57. ලකුණ්ාක භද්දිය  
58. පිණ්වඩෝලභාරද්ොන  
59. මහාපන්යක  
60. චූලපන්යක  
61. බක්කුල  
62. වකාණ්ඩධාන  
63. ොරචීරිය  
64. යවසෝන  
65. අජිත  
66. තිස්ස වමත්වතයය  
67. පුණ්ණක  
68. වමත්තගු  
69. වධෝතක  
70. උපසීෙ  
71. නන්ද  
72. වහ්මක  
73. වතෝවදයය  
74. කප්ප  
75. චතුකණ්ණි  
76. භද්රාෙුධ  
77. උදය  
78. වපෝසාල  
79. වමෝඝරාන  
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80. පිංගිය. 

අගරශාරාෙකවයෝය, මහාශාරාෙකවයෝය, පරකෘතිශාරාෙකවයෝය 
යී ශාරාෙකයන් තුන් වකාටසකි. ශාාරිපුතර වමෞද්ගලයාන වදනම 
අගරශාරාෙකවයෝ ය. උන්ෙහන්වස්ලා ද සමඟ ඉහත කී අසූනම 
මහාශාරාෙකවයෝ ය. වසස්වසෝ පරකෘති ශාරාෙකවයෝ ය. වම් ශාරාෙක 
වභ්දය ෙන්වන් ඒ ඒ අයවග් අතීත පාරමිතාෙ අනුෙ ය. 

බුදුරදුන් ජීෙමාන ෙු පන්සාළිස් ෙසර තුළ බුදු සස්වනහි 
පුවිදි ෙුවෙෝ වබාවහෝ ය. ඔෙුන්වග් සංඛයා නියමයක් සඳහන් 
වී නුත. බුදුරදුන්වග් පරිණිර්ොණයට ගණන් ගත වනා වහන 
තරවම් විශාාල භික්ෂු පිරිසක් පුමිණි බෙ කියා තිවේ. 
අවශාෝකරනුවග් කාලවයහි සුටලක්ෂයක් භික්ෂුන් විසූ බෙ කියා 
තිවේ. මිළිඳු රනුවග් කාලවය් හිමාල ෙනවයහි රක්ඛිත තලයට 
වකෝටි සියයක් රහතුන් රැස්ෙු බෙ මිළින්සපඤ්හවයහි සඳහන් 
වේ. ස්ෙර්ණමාලී චචතයරානයාවග් ධාතු නිධාවනෝත්සෙයට:- 

“අරහන්ධ ා ඡන්නවු ි - ධකාටිධයා ථුපමු ් මං, 
සමන් ා පරිවාධර ්වා - අට්ඨංසූ ක පඤ්ජලී.” 
 
යනුවෙන් සයානුවකෝටියක් රහතුන් රැස් ෙූ බෙ 

මහාවංසධයහි කියා තිවේ. වම් ගණන අනුෙ සලකන විට 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් භික්ෂු ශාරාෙක පිරිස ඉතා මහත් බෙ 
කිය යුතු ය. බුදුරදුන් ජිෙමාන කාලවය් පටන් අද දක්ො 
බුදුසස්වනහි පුවිදි ෙූ පිරිස ඉතා විශාාල ය, ගණනින් පරමාණ 
වනා කළ හුකි ය. අනාගතවයහි ද විශාාල පිරිසක් පුවිදිෙන්නා 
හ. ඒ සියල්වලෝම තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පිරිෙරය. දැනට 
භික්ෂුණීන් නුත ද අතීතවයහි ද විශාාල භික්ෂුණී පිරිසක් ද 
ෙුහ. ඔෙුහුද තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පිරිෙරය. බුදුරදුන්වග් 
කාලවය් පටන් අද දක්ො වතරුෙන් සරණ ගිය උපාසක 
උපාසිකා පිරිස ද අනාගතවයහි වතරුෙන් සරණ යන උපාසක 
උපාසිකා පිරිස ද ගණනින් පරමාණ කළ වනාහුකි ය. ඒ පිරිස 
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තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ගිහි පිරිෙර ය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග්  වද්ෙ බරහ්ම පිරිෙර දසදහසක්  සක්ෙළ ම පුතිර 
ඇත්තාහ. ඒ පිරිස ඉතා විශාාල ය. සම්බුද්ධ පරිනිොණය සිදු 
ෙුවය් ද එො උන් ෙහන්වස් පිරිෙරා සිටි පරමාණ කළ වනා 
වහන මනුෂය වද්ෙ බරහ්ම මහානන සමුහයක ් මධයවය් ය. 
තයාගත පරිනිර්ොනය කලින් පරසිද්ධියට පුමිණ  තුබු  බුවින් 
උන්ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක ෙූ අපමණ භික්ෂුහූ ද කුසිනාරාෙට 
පුමිණ සිටිවය් ය. වබාවහෝ කුසිනාරා නුෙර ෙුස්වසෝ ද එො 
රාතරිවය් තයාගතයන් ෙහන්වස් අනිතිම ෙරට දක්නට පුමිණ 
සිටිවයෝය. අපරමාණ වද්ෙබරහ්මවයෝ දස දහසක් සක්ෙළින් ම 
පුමිණිවයෝ ය. එො පුමිණ තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පුනා 
පුෙුත් ෙූ වද්ෙබරහ්ම පිරිස බලා උන් ෙහන්වස්, 

“වයභූවයයන ආනන්ද, දසසු වලෝකධාතුසු වදෙතා 
සන්නිපාතිතා තයාගතං දස්සනාය, යාෙතා ආනන්ද, කුසිනාරා 
උපෙත්තනං මල්ලානං සාළෙනං සමන්තා ද්ොදසා 
වයානනානි, නත්ථි වසා පවදවසා ෙළග්ගවකාටි නිතුදන 
මත්තාපි මවහක්ඛාහි වදෙතාහි අප්ඵුවටා” 

යනුවෙන් “ආනන්ද වම් සල්ෙනය අෙට වොවළාස් 
වයාදුනක් පමණ තුන මවහ්ශාාකය වදවියන් වනා සිටින  
ඉදිකටුතුඩක් පමණ තුනකුදු නුතය’යි ෙොළහ. 

වදේ මිනිසුන් විසින් පිරිෙරන ලදුෙ පිරිනිෙන් පා ෙොල 
ෙු තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී වද්හයට දස දහසක් සක්ෙළින් 
පුමිණ වදේ බඹුන් හා මනුෂයවයෝ සතියන් මුළුල්වලහි සුෙඳ 
සුණු සුෙඳ මල් වකාඩි වස්සත් ගී නුටුම් ආදීවයන් පුනා 
පුෙුත්ෙූහ. ආදහන කිරිවමන් පසු වශා්ෂ ෙූ ධාතුන් ෙහන්වස්ට 
අද දක්ො ම වදවි මිනිස්සු පූනා පෙත්ෙති. වලෝකවයහි ඒ 
සර්ෙඥ ධාතූන් ෙහන්වස් ෙුඩවෙවසන තුරු එවස්ම මහනනයා 
පුනා පෙත්ෙන්නාහ. ඒ පුනා පෙත්ෙන සෑම වදනාම 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පිරිසය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
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පිරිෙරය. තයාගතයන් ෙහන්වස්ට පමණ මහත් පිරිෙරක් 
වලෝකවයහි අන් කිසිෙකුට නුත්වත් ය. 

යම් කිසිෙකු පිළිබඳෙ කටින් කට පුතිර යන තුන 
තුන කියුවෙන ගුණකයාෙ කීර්තී නම් වේ. කිර්තීමත් 
පුද්ගලයන් අතුවරනුත් තයාගතයන් ෙහන්වස් ම අගර ෙන්නාහ. 
මනුෂයයන් පමණක් වනාෙ වද්ෙ බරහ්මණවයෝ ද තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ගුණ උන් ෙහන්වස් බුදු වීමට වපර සිට අද 
දක්ො ම කියන්නාහ. වලෝකවයහි බුදුගුණ වනා කියුවෙන 
දිනක් නුත. සාමානය දිනෙලදී ලක්ෂසංඛයාත නතකායක් ද, 
විවශා්ෂ දිනෙලදී වකාටි සංඛයාත නනකායක් ද, අදත් 
බුදුරදුන්වග් ගුණ කියති. “නවමෝ තස්ස භගෙවතෝ අරහවතෝ 
සම්මා සම්බුද්ධස්ස ”යන පාාවයන් ද “ඉතිපි වසෝ භගො ” 
යනාදි පාාවයන් ද කියුවෙන්වන් බුදුගුණ ය. දිනකට ලක්ෂ 
ගණනක් මුෙෙලින්  අදත් ඒො කියුවෙන්වන් ය. මතුෙට ද 
කියුවෙන්වන් ය. වද්ශාකවයෝ අවන්කාකාරවයන් තුන තුන 
බුදුගුණ වද්ශානය කරති. ගත්කරුවෙෝ ගරන්යමාර්ගවයන් බුදුගුණ 
පතළ වකවරති. කවීහු කාෙය කරණවයන් බුදුගුණ පතළ කරති. 
ගායකවයෝ ගුයුවමන් බුදුගුණ පතුරෙති. ොදකවයෝ ෙුයුවමන් 
බුදුගුණ පතළ කරති. වසස්වසෝද තමන්ට හුකි ආකාර ෙලින් 
තමන්වග් වියත්කම් අනුෙ බුදුගුණ පතළ වකවරති. 

පරිලෝති්කා පරිිවරුජියාරගේ බදුේධ් ගණු කථනය. 

බුදුරදුන් සුෙුත්නුෙර වජ්තෙනාරාමවයහි ෙුඩ 
වෙවසන කල්හි රත්නතරයවකවරහි පරසන්න ෙූ නිතර වදේරම් 
වෙවහරට යන එක පිධලෝ ිකා නම් තරුණ පිරිෙුජිවයක් විය. 
දිනක් ඔහු වදේරම් වෙවහරට වගාස් බුදුරදුන් දැක 
සුෙුත්නුෙරට පිවිසිවය් ය. එදින සුදුවෙළඹුන් සිෙු වදවනකු 
වයදු රිදිවයන් නිර්මිත රයයකින් මහත් ෙූ ශ්රී විභූතිවයන් නගර 
සඤ්ඤාරය කරන්නා ෙූ ජානුස්ධසෝණි නම් බරහ්මණයා  ඉදිරියට 
පුමිණ පිවලෝතිකා පිරිෙුජියා දැක හුඳින “පින්ෙත් 
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ොත්සයායන, වම් මහදොවලහි වකාහි සිට එන්වන්දැ’යි ඇසීය. 
“පින්ෙත, මම ශාරමණ වගෞතමයන් වෙතින් එමි’යි පිරිෙුජියා 
කීය. එකල්හි නානුස්වසෝණි බරාහ්මණ වතවම් “පින්ෙත් 
ොත්සයායනය, ඒ ශාරමණ වගෞතමයන්වග් නුෙණ තරාතිරම 
වකවස් ද? ඔහු පණ්ඩිත දැ’යි ඇසීය. එකල්හි පිවලෝතිකා 
පිරිෙුජි කියනුවය් “පින්ෙත, ඒ ශාරමණ වගෞතමයන්වග් නුෙවණ් 
තරම කීමට මම කෙවරක් වෙමි ද? ශාරමණ වගෞතමයන්වග් 
නුෙවණහි තරම දත හුක්වක් ඔෙුන් ෙුනි වකවනකුට මය”යි 
කීය. එකල්හි නානුස්වසෝණි බරාහ්මණ වතවම් “ඔබ ඉතා උසස් 
පුසසීමකින් ශාරමණ වගෞතමයන්ට පරසංශාා කරන්වන්හි ය. ඔබ 
කුමක් දැක ශාරමණ වගෞතමයන් වකවරහි  වමතරම් 
පුහුදුවණහි දැ’කිය. “බරාහ්මණය, හස්ති ශාිල්පය දතුෙකු ඇතුන් 
වෙවසන ෙනයට පිවිස විමසන කල්හි එහි දික් ෙූ ද, පුළුල් ෙු ද 
ඇත් පිය සටහනක් දුට වහාත් එයින් ඔහු විශාාල ඇතකු ඇතය 
යි  විනිශා්චයට පුමිවණන්වන් ය, එවමන් මම ද ඒ ශාරමණ 
වගෞතමයන්වග් පරඥා නමුති පිය තුබු සටහන් සතරක් දැක 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සමයක් සම්බුද්ධය, ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් ධර්මය යහපත්ය. ශාරාෙක සංඝයා සුපරතිපන්නය යි 
නිශා්චිතයට බුස ගතිමි’යි පිරිෙුජි වතවම් කීය. ඉක්බිති ඔහු 
එය වමවස් විස්තර කවළ් ය. 

“පින්ෙත් බරාහ්මණය, වම් වලෝකවයහි සියුම් නුෙණ 
ඇත්තා ෙූ අනයයන්වග් ොද දන්නා ෙූ ොද කිරිවම් පුරුදුකම් 
ඇත්තා ෙූ දුර පිහිටි ඉතා කුඩා වදයට වනා ෙරදො විදින 
ොළවේධී ධනුර්ධරයන් වමන් අනයයන්වග් සියුම් ෙු ද දෘෂ්ටීන් 
පරඥාවෙන් බිඳලීමට සමත් ෙූ ඇතුම් ක්ෂතරිය පණ්ඩිතවයෝ 
ඇත්තාහ. ඔෙුහු ශාරමණවගෞතමවයෝ අසෙල් තුන වෙවසති’යි 
අසා වකවස් විසඳුෙ ද වොස් දැක්විය හුකි උභවතෝවකෝටික 
පරශා්න වගාතා වම් පරශා්නයට වමවස් පිළිතුරු දුනවහාත් වමවස් 
ෙොවරෝපණය කරමිය, වමවස් පිළිතුරු දුනවහාත් වමවස් 
ෙොවරෝපනය කරමිය’යි කලින් ම සිතාවගන ඒ පරශා්න ඇසිමට 
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ශාරමණ වගෞතමයන් ෙහන්වස් වෙත යන්නාහ. ඔෙුනට ශාරමණ 
වගෞතමවයෝ දැහුමි කයාවෙන් දෘෂ්ටධාර්මික 
සාම්පරායිකාර්යයන් දක්ෙති. කුසල් කිරිවමහි ඔෙුන් උත්සහෙත් 
කරෙති. ඔෙුන්වග් සිත් සතුටු කරෙති. ඔෙුන්වග් සිත් දන්නා ෙූ 
ශාරමණවගෞතමවයෝ ධර්ම කයාෙ කරන අතර ම ඔෙුන්වග් පරශා්න 
ද දක්ො ඒොවය් ඇති ෙරද දක්ෙති. ශාරමණවගෞතමයන් විසින් 
ධර්මය පිළිගන්ෙන ලද්ො ෙූ ධර්මවයහි පිහිටෙන ලද්ො ෙු ඒ 
පණ්ඩිතවයෝ ශාරමණවගෞතමයන් හා ොද කරනු තබා පරශා්න ද 
වනා අසති. ඔෙුහු ශාරමණ වගෞතමයන්වග් ම ශාරාෙකත්ෙයට 
පුමිවණති. මම ශාරමණ වගෞතමයන්වග් වම් පළමුෙන 
පියසටහන දැක භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සමයක්සම්බුද්ධයහ. 
ධර්මය ස්ොක්ඛාතය, සංඝයා සුපරතිපන්නය යි නිශා්චයට 
පුමිණියමි ය. එබදු බරාහ්මණ පණ්ඩිතයන් ද ශාරමණ 
වගෞතමයන් වෙත පරශා්න වගාතා වගන වගාස් අන්තිවම්දී 
ඔෙුන්වග් ම ශාරාෙකයන් ෙනු දක්නා ලදි. මා දුටු 
ශාරමණවගෞතමයන් වදෙන පිය සටහනය. එබදුම ෙූ ගෘහපති 
පණ්ඩිතයන් ද පරශා්න වගාතා වගන ශාරමණවගෞතමයන් වෙත 
වගාස් අන්තිවම් දී ඔෙුන්වග් ම ශාරාෙකෙනු දක්නා ලදි. එය මා 
දුටු ශාරමණවගෞතමයන්වග් තුන්ෙන පිය සටහනය. එබඳු ෙු ම 
ශාරමණ පණ්ඩිතවයෝ පරශා්න වගාතා වගන ශාරමණවගෞතමයන් 
වෙත වගාස් උන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය අසා පරශා්න ඇසීම තබා 
තමන්වග් පළමු පුවිද්ද හුර උන් ෙහන්වස්වග් පුවිද්ද ලබා 
වනාවබෝ කලකින් සේවකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණ, 
අපි වපර අශාරමණෙ ම ශාරමණ වෙමු යි කියා වගන, අබරාහ්මණෙ 
ම බරාහ්මණය යි කිය වගන, වනා රහත්ෙ ම රහත් වෙමු යි 
කියාවගන විසුවෙමු ය. දැන්නම් අපි ශාරමණවයෝ වෙමු ය. 
බරාහ්මණවයෝ වෙමු ය. රහත් වෙමු යි පෙසති. වම් මා දුටු 
ශාරමණ වගෞතමයන්වග් සතර ෙන පා සටහනය. එය දැක මම 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් සමයක් සම්බුද්ධහ. උන් ෙහන්වස්වග් 
ධර්මය යහපත්ය. ශාරාෙක සංඝයා සුපරතිපන්නය යි නිශා්චය කර 

ගතිමිය”. 
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පිවලෝතිකා පිරිෙුජියා විසින් කළ බු ගුණකයාෙ ඇසූ 
නානුස්වසෝනි බරාහ්මණ වතවම් රිවයන් බුස උතුරු සළුෙ 
එකස්වකාට භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙවසන දිශාාෙට වදෝත් 
නඟ ෙුඳ වගන “නධමෝ  ස්ස භගවධ ා අරහධ ා සම්මා 
සම්බුද් ස්ස” යි වතෙරක් පරීතිොකය කියා “යම් කසිි විවටක ඒ 
ශාරමණ වගෞතමයන් මුණගුසුණ වහාත් ඔෙුන් හා කයා 
කරන්නට ලද වහාත් යහපත් ෙන්වන් ය’ යි ද කිය. පසු 
කවළක නානුස්වසෝණි බරාහ්මණ බුදුරදුන් වෙත වගාස් දහම් 
අසා උපාසකත්ෙයට පුමිණිවය් ය. 

(චූළහත්ථීපවදෝපම සූ.) 

පංිගයිානි බරාහේමණයාරගේ බදුුගණු කමී. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් චෙශාාලි නගරාසන්න 
මහෙවනහි කූටාගාර ශාාලාවෙහි ෙුඩවෙවසන සමවයහි 
බුදුරනාණන් ෙහන්වස් සමීපවයහි සිට ගිය පිංගියානි නම් 
බරාහ්මණයා ලිච්ඡවීන්වග් කර්මාන්ත කරෙමින් සිටි කරණපාලී 
නම් බරාහ්මණයාට හමු වී “වම් මහ දොවලහි පිංගියානි, වකාහි 

සිට එන්වන්දැ’යි ඔහ ු ඇසීය. “බරාහ්මණය, මම ශාරමණ 

වගෞතමයන් සමීපවයහි සිට එමි”යි පිංගියානි කීය. එකල්හි 
කරණපාලී බරාහ්මණ වතවම් “පින්ෙත් පිංගියානි, ශාරමණ 
වගෞතමයන්වග් නුෙවණහි තතු වකවස් ද? ඔබ ඔහු පණ්ඩිතය 
යි සිතන්වනහිදැ’යි කීය. එකල්හි පිංගියානි කියනුවය් “මම 
ශාරමණ වගෞතමයන්වග් නුෙණ මුනිමට කෙවරක් වෙම් ද? 
යවමක් ඒ ශාරමණ වගෞතමයන්වග් නුෙවණහි තරම දන්වන් 
නම් ඔහුත් ශාරමණ වගෞතමයන් ෙුනිවයක් ෙන්වන්ය’යි කීය. 
“පින්ෙත් පිංගියානි, උසස් පරශාංසාෙකින් ශාරමණ වගෞතමයන්ට 
පසස්වන්’ය යි කරණපාලි බරාහ්මණයා කිය. “ශාරමණ 
වගෞතමයන්ට පරසංශාා කිරිමට මම කෙවරක් ද? ශාරමණ  
වගෞතමවයෝ සකල වලෝකයා විසින් පරශාස්ත ෙූ ඔෙුන්වග් 
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උත්තම ගුණෙලින් ම පරශාස්තවයෝ ය. සියලූ වදේ මිනිසුන්ට 
වශාර්ෂ්ාවයෝය’යි පිංගියානි කීය. එකල්හි කරණපාලි බරාහ්මණ 
“ඔබ කුමක් දැක කිනම් කරුණකින් ශාරමණ වගෞතමයන්ට 
වමතරම් පුහුදුවණහිදැ’යි ඇසීය. එකල්හි පිංගියානි 
බරාහ්මණයා තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ගුණ වමවස් ෙර්ණනා 
වකවළ්ය. 

අගරරස ඇති වභෝනනයන් කුසපුරා ෙළො තෘප්තියට 
පත්ෙ සිටින්නකුට නීරස වභෝනනයන් පරිය වනා ෙන්නාක් 
වමන් ඒ ශාරමණ වගෞතමයන්වග් ධර්මය ඇසූ පසු අනය ශාරමණ 
බරාහ්මණයන්වග් ොද අනය ශාරමණ බරාහ්මණයන්වග් ධර්ම අපරිය 
ෙන්වන්ය. සාගින්වනන් වපවළන්නකුට චතුමධුරයන් වයාො 
පිළිවයල කළ අග්ගලා වගඩියක් ලුබී ෙළඳනා කල්හි එය 
වකාතුනකින් ෙුළඳුෙ ද මිහිරි රසයක් ලුවබන්නාක් වමන් 
ශාරමණ වගෞතමයන්වග් ධර්මය වකාතුනකින් ඇසුෙ ද, 
සුතරවයන් ඇසුෙද, වගයයවයන් ඇසුෙ ද, වෙයයාකරණවයන් 
ඇසුෙ ද, අද්භුතධර්මවයන් ඇසුෙ ද, සතුටක් ලුවබන්වන් ය. 
පුහුදීමක් අති ෙන්වන්ය. රන්ෙන් සඳුන් ගුටයක් වහෝ රත් 
සඳුන් කුටයක් ලත් වකවනකුට එය වකාතුනකින් ආඝරණය 
කළත් සුමිහිරි සුෙඳක් ලුවබන්නාක් වමන්  ශාරමණ 
වගෞතමයන්වග් ධර්මය අසන්නකුට සුතරවයන් වහෝ වේො. 
වගයයවයන් වහෝ වේො, වෙයයාකරණවයන් වහෝ වේො, 
අද්භුතධර්මවයන් වහෝ වේො, කුමකින් වකාතුනින් ඇසුෙ ද 
සතුටක් ලුවබන්වන් ය. යම්කිසි වරෝගයකින් වපවළන්නකුට 
දක්ෂ චෙදයයකු විසින් පරතිකාර කරන කල්හි කරමවයන් 
වරෝගය දුරු වී යන්නාක් වමන් ශාරමණ වගෞතමයන් ධර්මය 
වතාතුනකින් වහෝ අසන්නහුවග් වශාෝක පරිවද්ෙ දුිඃඛ 
වොම්නසය උපායාසවයෝ නුති ෙන්නාහ. ශ්රීෂ්මවයන් හා 
පිපාසාවෙන් පීඩිතවයකු සුමිහිරි සිහිල් දිවයන් පිරුණු 
වපාකුණකට බුස පුන් බී දිය නෑම කරන කල්හි ඔහුවග් 
ශ්රීෂ්මය පිපාසෙ ක්ලාන්තය සන්සිඳි යන්නාක් වමන් ශාරමණ 
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වගෞතමයන්වග් ධර්මය වකාතුනකින් වහෝ අසන්නහුට ඔහුවග් 
සියලූ පීඩා වෙවහසීම් දැවීම් සන්සිවඳන්වන්ය. 

වමවස් පිංගියානි බුදුරදුන්වග් ගුණ ෙර්ණනා කළ කල්හි 
කරණපාලි බරාහ්මණ වතවම් අසුවනන් නුගිට උතුරු සළුෙ 
ඒකාංස වකාට දකුණු දණ බිම හුණ බුදුරදුන් ෙුඩ වෙවසන 
දිශාෙට වදෝත් නඟා ෙුඳ “නවමෝ තස්ස භගෙවතා අරහවතා 
සම්මා සම්බුද්ධස්ස’යි වතෙරක් උදන් අනා පිංගියානිට ස්තුති 
වකාට රත්නත්තරය සරණ ගිවය්ය. 

(අංගුත්තර පඤ්චකනිපාත ) 

රදව්රලාවර බදුුගණු වරුනමු 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් රනගහනුෙර ගිනුකුළු පේවෙහි 
ෙුඩ වෙවසන සමවයහි පඤ්චසිඛ නම් ගාන්ධර්ෙ වද්ෙපුතරයා 
උන්ෙහන්වස් වෙත පුමිණ ස්ොමිනි, “මම තේතිසා 
වදවියන්වගන් අසන ලද්දක් නුඹ ෙහන්වස්ට සුල කරමි’යි 
කීය. “‘කියෙ පඤ්චසිඛය’යි තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළහ. 
එකල්හි ඔහු වමවස් කීය.  

“ස්ොමිනි, ඉකුත් පසවලාස්ෙක වපාවහෝ දින රාතරිවයහි 
තේතිසා වදේවලාෙ සුධර්මා නම් ශාාලාෙට සියලූ තේතිසා 
ෙුසි වදවිවයෝ රැස්ෙ හුන්හ. මහත් ෙූ වදේ පිරිසක් ශාාලාෙ 
අෙට ද රැස්ෙ හුන්හ. සතර දිග සතර ෙරම් මහ රනහු උන්හ. 
වපරදිග   රට්ඨ නම් මහවදේරන බස්නාහිරට මුහුණ ලා 
වදවියන් වපරටු වකාට හුන්වන්ය. දකුණු දිග විරැේහක නම් 
මහවදේරන උතුරට මුහුණලා වදවියන් වපරටු වකාට 
හුන්වන්ය. පුදූම්දිග විරෑපක්ෂ නම් මහවදේරන නුවගනහිරට 
මුහුණ ලා වදවියන් වපරටු වකාට වගන හුන්වන් ය. උතුරු 
දිග ධවස්සවණ නම් මහවදේරන දකුණට මුහුණලා වපරටු 
වකාට හුන්වන් ය. වම් වදවිෙරුන්වග් පසු පස අපට අසුන් 
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ලුබුවණ් ය. ස්ොමිනි, ඒ වද්ෙසභාවෙහි නුඹ ෙහන්වස්වග් 
ශාාසනවයහි වශාරෂ්ාචයයයාවෙහි හුසිර අලුත තේතිසා 
වදේවලාෙ උපන් වදවිවයෝ ෙර්ණවයන් හා යසසින් පරණ 
වදවියන් ඉක්මො සිටිවය් ය. ස්ොමිනි, ඒ කරුවණන් තේතිසා 
ෙුසි වදවිවයෝ වදේවලාෙ පිවරන්වන් ය. අසුර වලාෙ 
පිරිවහන්වන්ය’ යි පරීති ෙූවෙෝ ය, වසාම්නසට පුමිණිවයෝ ය. 
ස්ොමීනි, එකල්හි සක්වදවිරන වදවියන්වග් සතුට දැන වම් 
ගායාෙන් කියා වදවියන්වග් පරීතිය අනුවමෝදන් විය. 

ධමාදන් ි ව  ධභා ධදවා -  ාව ිංසා සහින්දකා, 
 ථාග ං නමස්සන් ා  -  ම්මස්ස ච සු ම්ම ං.  
 
නධව ධදධවච පස්සන්  - වණ්ණවන්ධ  යසස්සිධන, 
සුග ස්සමිං බරහ්මචරියං - චරි ්වාන ඉ ාගධ . 
 
ධ  අඤ්ඤ අ ිධරාවන් ි - වණ්ධණන යසසායුනා, 
සාවකා භූරිපඤ්ඤස්ස - විධසසුපග ා ඉ . 
 
ඉ ං දිස්වාන නන්දන් ි -  ාව ිංසා සහින්දකා, 
 ථාග ං නමස්සන් ා-  ම්මස්ස ච සු ම්ම ං. 

  
සක්වදේරනු කී ගායා ඇසූ වදවිවයෝ වදේවලාෙ 

පිවරන්වන් ය. අසුරකාය පිරිවහන්වන් යයි ෙඩාත් සතුටට 
පත්ෙුහ. වදවියන්වග් සතුට දත් සක්වදේරන වදවියන් අමතා 
“ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් සතය ෙූ ගුණ අටක් අසන්නට 
කුමුත්තහු දැ’යි ඇසී ය. වදවියන් ඒ ගුණ ඇසීමට කුමුත්ත 
පරකාශා වකවළන් සක්වදේ රන වමවස් ඒ ගුණ අට පරකාශා 
වකවළ් ය.  

1.  ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වබාවහෝ නනයාට හිත 
පිණිස පිළිපන් වස්ක. වබාවහෝ නනයාට සුප පිණිස පිළිපන් 
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වස්ක. වලෝකයාට අනුකම්පාෙ පිණිස වදේමිනිසුන්වග් අර්යය 
පිණිස හිතය පිණිස සුපය පිණිස පිළිපන් වස්ක. වම් 
අංගවයන් සම්පුර්ණ ෙූ ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි ද වනා 
දකිමු. දැනුදු ඒ ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු.  

2. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ධර්මය මනා 
වකාට වද්ශානය කරන ලද්වද් ය. ඒ ධර්මය සාන්දෘෂ්ටිකය, 
අකාලිකය, ඒහිපස්සිකය, තමාවග් සන්තානයට පමුණුො 
ගුනීමට සුදුසු ය. නුෙණුතියන් විසින් ස්ෙ සන්තානවයන්ම 
දත යුතුය. වමවස් සත්ත්ෙ සත්තානයට පමුණුෙ ගත යුතු ෙූ 
සත්ත්ෙසන්තානවයහි පුෙුත්විය යුතු ධර්මයක් වද්ශාන කරන 
අන් ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි වනා දකිමු. දැනුදු ඒ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු. 

3. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වම් කුශාලය යි 
මුනවින් පනෙන ලද්වද්ය. වම් අකූශාලය යි මුනවින් පනෙන 
ලද්වද් ය. වම් සාෙදය, වම් නිරෙදයය, වම් වස්ෙනය කළ 
යුතුය, වම් වස්ෙනය වනා කළ යුතුය, වම් හීනය, වම් පරණිතය, 
වම් කෘෂ්ණය, වම් ශාුක්ලය යි මුනවින් පනෙන ලද්වද් ය. 
වමවස් කුශාලාකුශාලාදී ධර්මයන් මුනවින් පනෙන අන් 
ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි වනා දකිමු. දැනුදු ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු. 

4. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ශාරාෙකයන්ට 
පනො ඇති නිර්ොණගාමිනී පරතිපොෙ ඉතා යහපත් ය, 
නිර්ොණය හා පරතිපොෙ  ගංගානලය හා යමුනානලය වමන් 
සංසන්දනය ෙන්වන් ය. සම ෙන්වන් ය. එබදු යහපත් 
නිර්ොණගාමිණි පරතිපොෙක් පුන ෙූ ශාාස්තෘෙරයකු අතීතවයහි 
වනා දකිමු. දැනුදු ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා 
දකිමු. 
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5. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට වබාවහෝ ලාභ ඇති 
විය. ඉමහත් කීර්තියක් ඇති විය. ක්ෂතරිය බරාහ්මණාදීහු උන් 
ෙහන්වස්ට පුහුදී සිටිති. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒොයින් 
මත් වීමක් නුතිෙ ආහාරය ෙළඳන්නාහ. වම් අංගවයන් ද 
යුක්ත ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි වනා දකිමු. දැනුදු ඒ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු. 

6. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පිළිවෙත් පුරන්නා ෙු ද 
අර්හත්ෙයට පුමිණිවමන් පිළිවෙත් පීරිම අෙසන් කල ෙු ද 
වබාවහෝ ශාරාෙකයන් ඇත්වතෝ ය. එවහත් උන් ෙහන්වස් ඔෙුන් 
වකවරහි වනා ඇලී ඔෙුන් අතර ම එකලාෙ ොසය කරන 
වස්ක. එවස් එකලාෙ වෙවසන අන් ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි 
වනා දකිමු. දැනුදු ඒ ශාාස්තෲන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා 
දකිමු. 

7. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් කියන පරිදිම කරන 
වස්ක. කරන පරිදිම කියන වස්ක. එවස් ධර්මය අනුෙ 
පිලිපදින අන් ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි වනා දකිමු. දැනුදු ඒ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු. 

8. ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් එවතර කරන ලද 
විචිකිත්සා ඇති වස්ක. වමය එවස් ද වමවස් ද කියා සුක 
කරන ස්ොභාෙය ඉක්මො සිටින වස්ක. බලෙත් වීයයයවයන් 
වපෞරාණික ආයයයමාර්ගවයන් සෙමඥත්ෙයට පුමිණි අදහස් 
මුදුන්පත් කර සිටි වස්ක. ඒ අංගවයන් සමන්ොගත අන් 
ශාාස්තෲෙරයකු අතීතවයහි වනා දකිමු. දැනුදු ඒ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් හුර අනිකකු වනා දකිමු. 

ස්ොමීනි, වමවස් සක්වදේරනු භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් 
සතය ෙූ වම් ගුණ අට පරකාශා කළ කල්හි තේතිසා වදවිවයෝ 
ෙඩාත් පරීතිමත් ෙූහ. අතීශායින් සතුටට පත් ෙූ ඔෙුන්වගන් 
ඇතවමක් “අවහෝ වලාෙට බුදුෙරුන් සතර නමක් ඇතිෙූෙ 
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වහාත් වකාතරම් යහපතුක්දැ’යි කීය. ඇතුම්හු “සතර නමක් 
වනාෙ වතනමක්ෙත් ඇති ෙූෙ වහාත් වකාතරම් යහපතක් දැ’යි 
කීහ. ඇතුම්හූ බුදුෙරුන් වදනමක් ෙත් ඇති ෙුෙ වහාත් 
වකාතරම් යහපතුක් දැ‘යි කීය. එකල්හි සක් වදේරන වතවම් 
වදවියන් අමතා “පින්ෙත්නි, එක් වලෝකධාතුවෙක්හි එකෙර 
“බුදුෙරු වදනමක් පහළවීම සිදු වනා ෙන්වන් ය. ඒ 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් නිවරෝගිෙ චිරකාලයකක් ජීෙමාන ෙුෙ 
වහාත් ඉතා යහපතුයි’ කීය. 

වද්ෙ සභාවේ ෙුඩ අෙසන් ෙූ සුටිවය් ම සනන්කුමාර 
බරහ්ම ධ ධම් එහි පුමිණිවය් ය. වදවිවයෝ සුම වදන ඔහුට 
ෙුඳ වගන තමන්වග් අසුන්ෙල ම හුන්ය. ඔහුද තේතිසා 
වදවියන්වග් චිත්තපරසාදය දැන “වමාදන්නි ෙත වභා වදො” 
යනාදි ගායා තුන කියා ඒ පරීතිය අනුවමෝදන් විය. ඉක්බිති 
සනන්කුමාර බරහ්ම වතවම් සක් වදේ රනුවගන් බුදුගුණ අට 
අසා සතුටුෙ ඔහු ද භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පරඥා සම්පත්තිය 
දැක්වීම පිණිස මහාධගෝවින්ද චරිතය කීය. 

(මහාවගෝවින්ද සුත්ත) 

තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් බරණුස ඉසිපතනවය් දී 
දම්සක් පුෙත්ෙූ අෙස්යාවෙහි බුමාටු වදවියන්වග් පටන් 
අකණිටා බඹවලාෙ බරහ්මණයන් දක්ො ඒ ඒ වද්ෙවලෝක 
බරාහ්මවලෝකොසීහු “එතං භගෙතා බාරාණසියං ඉසිපතවන 
මිගොවය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පෙත්තිතං අප්පතිෙත්තියං 
සමවණන ො බරාහ්මවණන ො වදවෙන ො මාවරන ො 
බරහ්මුනා ො වකනචි ො වලාකස්මිං’ යි ස්තුතිවඝෝෂා 
පුෙුත්ෙූහ. ඒ වඝෝෂය සුවණකින් අකනිටා බඹවලාෙ දක්ො 
පුන නුංවග්ය. දස දහසක් සක්ෙළ පුතිර ගිවය් ය. 

බුදුන් ෙහන්වස් මේකුස පිළිසිඳීම, මෙුකුසින් බිහිවිම, 
බුද්ධත්ෙයට පුමිණිම යනාදී විවශා්ෂ අෙස්යාෙන්හි අවිඥානක 
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ෙස්තූහු ද නිමිති පහළ කිරිම් ෙශාවයන් තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් කීර්තිය පතළ කළහ. ඒ අෙසයාෙලදී 
මහවපාවළාෙ මහකඳු ගුගුරා ගුගුරා කම්පාවීම් ෙශාවයන් ද, 
ගංගා සාගර නිශා්චලවීම් ෙශාවයන් ද, ගස්ෙුල් මලින් සුරසීම් 
ෙශාවයන් ද, රත්නනාතිහූ දිලිසීම් ෙශාවයන් ද, තුයයයභාණ්ඩ 
ොදනයක් නුතිෙ ම හ නුඟීම් ෙශාවයන් ද තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් කීර්තිය පතළ කළහ. 

බුදුරදුන්වග් කීර්තිය මිනිස්වලාෙ බුදුසස්න පෙත්නා 
ෙර්ෂ පන්දහවස් ම පෙත්වන් ය. වදවියන්වග් ආයුෂය දික් 
බුවින් ඉදිරියට ද ෙර්ෂ වකාටි ගණනක් වදේවලාෙ 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් කීර්තිය පෙත්වන් ය. බරහ්මයන්වග් 
ආයුෂ ඉතා දික් බුවින් බරහ්මවලෝකෙල කල්ප වබාවහෝ 
ගණනක් යන තුරු ද බුදුරදුන්වග් කීර්තීය පෙත්වන් ය. 

4. ශ්රී  ාගයය  

දක්නෙුන්ට සතුට ඇති කරන්නා ෙූ නුෙත නුෙත 
දැකිවම් ආශාාෙ ඇති කරන්නා ෙූ රෑප වශාෝභාෙ හා ශාරීරය 
ෙස්තර ොසස්යාන පරිවභෝග භාණ්ඩ යන වම්ොවය් පිරිසිදුබෙ 
ගමනාදි ඉරියේ පුෙුත්වීවම් වශාෝභානත්ෙය කයා කීරිම් බුලිම් 
සිනාසිම් ආදි කරියාෙන්වග් වශාෝභනත්ත්ෙය යනාදිය ශ්රී නම් වේ. 
වදතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණවයන් හා අසූ අනුෙයඤ්නන 
ලක්ෂණවයන් ද වක්තුමාලා ෙයාමපරභා අගීතිහස්තපරභා යන 
රශා්මීන්වගන් ද යුක්ත ෙන තයාගත වද්හය ඉතා ශ්රීමත් ය. අන් 
මිනිසකුට තබා වදවියකුට බරහ්මයකුට ද එබඳු ශ්රීමත් ශාරීරයක් 
නුත. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් තීර්යකමයනනය පිණිස යමාමහ 
වපළහර වකාට තේතිසා වදේවලාෙට ෙුඩ ෙොරා සක්වදේ 
රනුවග් පාණ්ඩුකම්බල චශාලාසනවයහි අේදම් වදසීම සඳහා 
ෙුඩහුන් කල්හි දස දහසක් සක්ෙලින්ම පුමිණ වද්ෙ 
බරාහ්මවයෝ උන් ෙහන්වස් ෙටා සිට ගත්හ. ඒ මහ පිරිවසහි රෑප 
වශාෝභාවෙන් තයාගතයන් ෙහන්වස් යට පත් කළ හුකි එක 
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වදවියකු එක බරහ්මණයකු වනාෙූ බෙත් සකල වද්ෙ 
බරහ්මයන්වග් රෑප වශාෝභාෙ ඉක්මො තයාගතයන් ෙහන්වස් ම 
බුබලූණ බෙත්:- 

 ාව ිංධස යදා බුධ ා - සිලායං පණ්ඩුකම්බධල, 
පාරිච්ඡ ් කමූලම්භි - විහාසි පුරිසු ් ධමා, 

දසසු ධලාක ා ූසු - සන් ිප ි ්වාන ධදව ා, 
පයිරැපාසන්නි සම්බුද් ං - වසන් ං නගමුද් නි. 

න ධකාච ධදධවා වණ්ධණන - සම්බුද් ං අ ිධරාච ි, 
සබ්ධබ ධදධව අධිග්ගය්හ - සම්බුද්ධ ාව විධරාච ි. 

(ධ. අ. 453) 

යනුවෙන් පරකාශාිතය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් වද්හවයහි අනයයන්වග් සිත් 
ඇද ගන්නා ශාක්තිය වකාතරම් ද කියත වහාත් උන් ෙහන්වස් 
පි ු සිඟාෙඩනා දුටු චක්කලී නම් බරහ්මණයා උන් ෙහන්වස්වග් 
රෑසිරි බල බලා සිටීවම් ආශාාවෙන් ම පුවිදි විය. පුවිදි ෙූ 
චක්කලී අනය භික්ෂුන් වමන් කමටහන් ෙුීමම ආදිවයහි වනා 
වයදී තයාගතයන් ෙහන්වස් දැකිය හුකි තුන්ෙල ම වෙවසමින් 
උන් ෙහන්වස්වග් රෑසිරු බුලීවමහි ම වයදුවන්ය. තයාගත 
වද්හය වහාබෙන මහාපුරුෂලක්ෂණ වදතිස වමවස් ලක්ෂණ 
සූ රධයහි ෙොරා ඇත්වත් ය. 

(1) “ඉඩ භික්ඛවෙ, මහාපුරිවසා සුප්පතිට්ඨීත පාවො 
වහාති, යම්පි භික්ඛවෙ මහාපුරිවසා සුප්පතිට්ඨීත පාවො වහාති, 
ඉදම්පි භික්ඛවෙ, මහාපුරිසස්ස මහාපුරිස ලක්ඛණං භෙති. 

(2) පුන ෙ පරං භික්ඛවෙ, මහාපුරිසස්ස වහට්ාා 
පාදතවලසු චක්කානි නාතානි වහාන්ති සහස්සාරානි 
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සවනමිකානි සනාභිකානි සේබාකාර පරිපූරානි, යම්පි 
භික්ඛවෙ, මහාපුරිසස්ස වහට්ාාපාදතවලසු චක්කානි නාතානි 
වහාන්ති සහස්සාරානි සවනමිකානි සනාභිකානි 
සේබාකාරපරිපූරානි, ඉදම්පි භික්ඛවෙ, මහාපුරිසස්ස 
මහාපුරිසලක්ඛණං භෙති. 

(3) පුන ෙ පරං භික්ඛවෙ, මහාපුරිවසා ආයතපණ්හී 
වහාති, (4) දීඝංගුලී වහාති, (5) මුදුතලූත හත්යපාවො වහාති. ග6) 
නාලහත්යපාවො වහාති, (7) උස්සංඛපාවො වහාති ග8) එණි 
නංවඝා වහාති, (9) ඨීතවකාෙ අවනෝනමන්වතා 
උවභාහිපාණිතවලහි නණ්ණුකානි පරිමසති පරිමජ්නති, (10) 
වකාවසාහිතෙත්යගුය්වහා වහාති ග11) සුෙණ්ණෙණ්වණා 
වහාති, කඤ්චනසන්නිහත්තවො, (12) සුඛුමච්ඡවි වහාති, 
සුඛුමත්තා කාවය රාවනානල්ලං න උපලිම්පති, (13) එවකක 
වලාවමා වහාති එවකකානි වලාමානි වලාමකූවපසු නාතානි, 
(14) උද්ධග්ගවලාවමා වහාති උද්දග්ගානි වලාමානි නාතානි, 
නීලානි අඤ්නනෙණ්ණානි ෙත්තානි දක්ඛිණාෙත්තනාතානි ග15) 
බරහ්මුජ්නුගත්වතා වහාති, (16) සන්තුස්සවො වහාති, (17) 
සීහපුේබ  කාවයා වහාති, (18) චිතන්තරංවසා වහාති ග19) 
නිවගරාධපරිමන්ඩවලා වහාති යාෙතක්ෙස්ස කාවයා 
තාෙතක්ෙස්ස බයාවමා, යාෙතක්ෙස්ස බයාවමා තාෙතක්ෙස්ස 
කාවයා වහාති, ග20) සමෙත්තක්ඛන්වධා වහාති, (21) 
රසග්ගසග්ගී වහාති, (22) සීහහනු වහාති, (23) ෙත්තාළීස 
දන්වතා වහාති, (24) සමදන්වතා වහාති ග25) අවිෙරදන්වතා 
වහාති ග26) සුසුක්කොවාා වහාති, (27) පහූතජිේවහා වහාති, 
(28) බරහ්මස්සවරා වහාති, කරවීකහාණී, (29) අහිනීල 
වනත්වතා වහාති, (30) වගාපඛුවමා වහාති, (31) උණ්ණා 
භමුකන්තවර නාතා වහාති, ඔොතා මුදුතුලනිභා ඉදම්පි භික්ඛවෙ 
මහාපුරිසස්ස මහා පුරිසලක්ඛණං භෙති. ග32) පුන ච පරං 
මහාපුරිවසා උණ්හීසසීවහා වහාති, යම්පි භික්ඛවෙ 
මහාපුරිවසා උණ්හීසසීවසා වහාති, ඉදම්පි භික්ඛවෙ, 
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මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණං භෙති, ඉමානි වඛා තානි 
භික්ඛවෙ ද්ෙත්තිංස මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණානී”. 

1. සපුේපත්ිට්ඨීත්පාරදා 

සාමානයය නනයා පය බිම තබන කල්හි පවයහි අග 
වහෝ විලූඹ වහෝ පාර්ශා්ෙයක් වහෝ පළමුවෙන් වපාවළාෙට 
පුමිවණ්. බිම තුබූ කල්හි ද මුද වපාවළාවෙහි වනා සුපී 
උස්ෙ සිටී. තයාගතයන් ෙහන්වස් පය බිම තබන කල්හි සුම 
තුන එක ෙර වපාවළාෙ ස්පර්ෂ කරයි. මුද උස්ෙ වනාසිටී, 
වම්වසන් හුන්දක් වමන් සුම තුනින් වපාවළාෙ ස්පර්ශා කර 
වගන සීටී. වම් සුප්පතිට්ඨිතපාදතා නම් පුරුෂ ලක්ෂණ ය. 

2. රහට්ඨාපාදත්රලසු චකේකාන ිජාත්ානි 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් යටි පතුල් යුෙවළහි දහසක් 
දැවි ඇති චකරසටහන් යුෙළක් පිහිටා ඇත්වත් ය. වම් එක් මහා 
පුරුෂ ලක්ෂණවයකි. එය ෙටා ස්ෙස්තිකය ශ්රීෙත්සය, 
නන්දයාෙර්තය, වසෞෙස්තිකය, අෙතංසය යනාදි මඟුල් ලකුණු 
වබාවහෝ ගණනක් පිහිටා ඇති බෙ අටුොෙල කියා ඇත්වත් ය. 

3. ආයත්පණේහි 

දික් ෙූ විළුම් ඇති බෙ එක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණවයකි. 
සාමානය නනයන්වග් අක් පතුල් දිගය. විළුම් මත සිහින් කකුල් 
පිහිටා ඇත්වත්ය. ඇතුමුන්වග් විළුම් මඳක් ඇත්වත් ය. 
ඇතුමුන්වග් විළුම් සුසුදැමුොක් වමන් වපවනන්නට නුත. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පතුවලන් වදවකන් වකාටසක් 
ඉදිරියට ඇත්වත් ය. තුන් ෙන වකාටවසහි සිහින් කකුල් පිහිටා 
ඇත්වත් ය. ඉන් පස්සට විලූඹ පතුවලන් සතවරන් වකාටසක් 
ඇත්වත් ය. එය ලියෙන ලද්දක් වස් වශාෝභන වලස පිහිටා 
තිවේ.   
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4. දීඝංගුල ි 

වසස්සන්වග් ඇඟිලි සමහරක් දික් ය. සමහරක් වකටි 
ය. බුදුරදුන්වග් අත් පාෙල ඇඟිලි මුල මහත්ෙ අග සිහින්ෙ 
දිගින් සමෙ පිහිටා ඇත්වත් ය. 

5. මුදු ත්ලුණ හත්ේථපාරදා 

බුදුරදුන්වග් අතුල් පතුල් උපන් සුටිවය් දරුෙකුවග් 
අතුල් පතුල් වමන් මෘදුෙ ඇත්වත් ය. 

6. ජාලහත්ේථ පාරදා 

බුදුරදුන් අවතහි ඇඟිලි සතර හා පවය් ඇඟිලි පස 
දක්ෂ ශාිල්පියකු විසින් ලිය ෙූ වපාලූ වයාො කළ කෙුළුෙක 
අක්මුල් හා ගුට එක වපලට පෙත්නාක් වමන් අක්මුල් හා 
සන්ධිස්යාන එක වපළට සමෙ පිහිටා ඇත්වත් ය. 

7. උසේසංඛ පාරදා 

බුදුරදුන්වග් පාදවයහි වගාප් ඇට අනයයන්වග් වගාප් 
ඇට පිහිටි තුනට ඉහළින් පිහිටා ඇත්වත් ය. වසස්සන්වග් 
වගාප් ඇට පවය් පහළ පිහිටා ඇති බුවින් පතුල් තද වී 
ඇත්වත් ය. පහසුවෙන් කරියා කරවිය වනා හුකිය. බුදුරදුන්වග් 
පාෙල වගාප් ඇට ඉහළින් පිහිටා ඇත් බුවින් පතුල් 
පහසුවෙන් කරියා කරවිය හුකි ය. ගමන් කරන කල්හි 
වසස්සන්වග් පතුල් ඇතුන්වග් වමන් පිටිපසට පමණක් 
වපවන්. ඉදිරිවයන් වනා වපවන්. බුදුරදුන් ෙඩනා කල්හි 
උන්ෙහන්වස් වග් පතුල් ඉදිරි, පසු වදසින් ම දැකිය හුකිය. 

8. එණිජංරඝා 

වසස්සන්වග් සිහින් කකුල් පිටිපසින් මස් වගාබයකින් 
යුක්ත වී ඉදිරිපස ඇට මතු වී ඇත්වත් ය. තයාගතයන් 
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ෙහන්වස්වග් නංඝාවෙෝ එණි නම් මෘගයන්වග් නංඝා වමන් 
මසින් ෙට වී ඇත්තාහ. 

9. ඨීත්රකාවර අරනානමනේරත්ා උර ාහි පාණිත්රලහි 
ජණේණකුාන ිපරිමසත්ි, පරිමජ්ජත්ි. 

වසස්සන්ට පිට වගන තමන්වග් දණ වනා නුමී අත 
වනා ගෑ හුකි ය. තයාගත ශාරීරය සිට වගන වනා නුමී දණ 
අතින් පිරිමුදිය හුකි පරිදි ඇත්වත් ය. එය පමණට ෙඩා අත් 
දික්ෙ පිහිටිමක් වලස වනා සුලකිය යුතු ය. එයට සුදුසු ෙන 
පරිදි තයාගත ශාරීරය පිහිටා ඇති බුවින් උන් ෙහන්වස්ට එවස් 
කළ හුකි ය.  

10. රකාරසා ති් වරත්ේථගයුේරහා. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පුරුෂෙයඤ්නනය ගෙයන්වග් 
ඇතුන්වග් වමන් වකෝෂයකින් ෙුසී ඇත්වත් ය. 

11. සවුරණේණවරනේරණා. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී වද්හය ඔපලා ඇති 
ස්ෙර්ණයක් වමන් ස්ෙර්ණ ෙර්ණ ෙන්වන් ය. 

12. සබුමුච්ඡවි. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් සම ඉතා සියුම් ය. එබුවින් 
එහි ධුලි ආදිය වනා තුෙවරයි. වනළුම් පතට ෙුවටන දියබින්දු 
එහි වනා ඇලී වපරළි යන්නාක් වමන් තයාගත ශාරිරයට 
පුමිවණන ධූලි එහි වනා ඇලී ඉෙත් වෙයි. එබුවින් තයාගත 
ශාරීරය සෑම කල්හි පවිතරෙ පෙත්වන් ය. උන්ෙහන්වස් අත් පා 
වස්දීම කරන්වන් නලස්නානය කරන්වන් කය සිසිල් කිරිම 
පිණිස හා ොයකයන්ට පින් සිදුවීම පිණිස ය. 
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13. එරකක රලාරමා. 

වසස්සන්වග් එක වලෝමකූපයක සමහර විට වලාම් 
වදක තුන බුගින් ද වෙයි. තයාගත ශාරිරවයහි ඇත්වත් එක් 
වලෝමකූපයක එක් වලෝමයක් බුගිනි. 

14. උඬගේග රලාරමා. 

වසස්සන්වග් ශාරීරෙල වලාම් නන් අයුරින් පිහිටා තිවේ. 
තයාගත ශාරිරවය් වලාම් සියල්ල දකුණතට කරකුවී අග උඩ 
බලා සිටින වස් පිහිටා ඇත්වත් ය. 

15. බරහේමුජ්ජුගත්ේරත්ා. 

වබාවහෝ වදනාවග් ශාරිර ඉදිරියට වහෝ පස්සට නුමී බර 
වී තිවේ. සමහරුන්වග් ශාරීර පුත්තට ද නුමී පෙතී. ඇතුම්හු 
පස්සට නුමුණු ශාරිරය ඇති නිසා නිතර උඩ බලා සිටිති උඩ 
බලා ගමන් කරති. මහාපුරුෂ ශාරිරය බරහ්මයාවග් ශාරීරය වමන් 
සෘනුෙ පෙතී. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් වද්හය එවස්ය. 

16. සනේත්ුසේසරදා. 

පිටිඅත් වදක පිටිපතුල් වදක උරහිස් වදක ස්කන්ධය 
යන සත්තුන ම තයාගත ශාරීරවයහි ඇට නහර මතු වනාවී 
පිරි පෙතී. එය සත්තුස්සද නම් මහාපුරුෂ ලක්ෂණය ය. 
වබාවහෝ වදනාවග් ශාරිරෙල ඒ ස්යානයන්හි ඇට නහර මතු වී 
ඇත්වත් ය. 

17. සහීපබු්බදේධ් කාරයා 

සිංහ ශාරීරවය් පූර්ොර්ධය පරිපුර්ණ ය. පටිිපස 
අපරිපුර්ණ ය, දුබල ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් සකල ශාරීරය 
ම සිංහ ශාරීරවය් පූර්ොර්ධය වස් පරිපූර්ණ ය. 
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18. චිත්නේත්රංරසා  

වසස්සන්වග් පිට මුදින් ෙළගුසී වදකට වබදී ඇත්වත් 
ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් පිට මසින් පීරී ලෑල්ලක් වස් 
සමෙ පිහිටා ඇත්වත් ය. 

19. නරිගරාධ් පරිමණේොරලා 

නුග ගස සුට රියනක් උස නම් සුටරියනක් පුළුල් 
ෙන්න් ය. අසූරියනක් උස නම් අසුරියනක් පුළුල් ෙන්වන් ය. 
දිග පුළුලින් සමෙන නුගරුකක් වමන් තයාගත ශාරීරය ද සමෙ 
පිහිටා ඇත්වත් ය. තයාගත වද්හවය් උස යම් පමණ නම් බඹය 
ද එපමණ ම වේ. බඹය යම් පමණ නම් උස ද එපමණ ම වේ. 
උසත් බඹයත් සමෙ පිහිටා ඇත්වත් ය. වසස්සන්වග් බඹය 
වහෝ දික්වෙයි. ශාරිරය වහෝ දික්වෙයි. ශාරිරයත් බඹයත් සම 
වනා වේ. 

20. සමවරත්ේත්කේඛනේරධ්ා. 

ඇතුම්හු වකාකුන් වමන් දිග් වගළ ඇත්වතෝ ය. 
ඇතුම්හු ෙක් ෙූ වගළ ඇත්වතෝ ය. ඇතුම්හු පුළුල් වගළ 
ඇත්වතෝ ය. කයා කිරිවම් දී ඔෙුන්වග් වගවළහි නහර 
මතුවෙයි. හ  මහත්ෙ මිහිරිෙ වනා නුවඟයි. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් වගළ රන්කලසක කර වසයින් ෙටවී පිහිටා 
ඇත්වත් ය. කයා කිරීවම්දී නහර මතු වනාවේ. එයින් මහත් ෙූ 
ද මිහිරි ෙූ ද හ  නුවඟයි. 

21. රසගේගසගේග ී 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් සත්සියයක් රස නහර ගආහාර  
ඕනාෙ ශාරීරවය් පතුරුෙන නහර) උඩුකුරුෙ වගාස් ගරීෙයට අක් 
පුමිණ පිහිටා තිවේ. එබුවින් තල ඇටයක් පමණ ෙූ ද 
ආහාරයක් දිවෙහි තුබුෙ වහාත් එහි රසය සකල ශාරිරවයහි ම 
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පුතිර යයි. දුෂ්කර කරියා කාලවය් දී වබෝසතාණන්ට එක් බත් 
ඇටයකින්, මුං තුන්බු දිය ස්ෙල්පයකින් යුපිය හුකි ෙූවය් වම් 
මහාපුරුෂ ලක්ෂණය නිසා ය. වසස්සන්වග් රස නහර එවස් 
පිහිටා නුති බුවින් ඔෙුන් ගන්නා ආහාරවය්  ඕනාෙ සකල 
ශාරීරවය් වනා පුතිවරයි. එබුවින් ඔෙුහු වරෝග බහුලවයෝ වෙති.  

22. සහීහන.ු 

සිංහයාවග් යටිහක්ක සම්පුර්ණ ය. උඩුහක්ක 
අසම්පුර්ණ ය. සිංහයාවග් යටිහනුෙ වමන් මහා 
පුරුෂයාණන්වග් උඩු යටි හනු වදක ම පුර පසවළාස්ෙක 
දිනවය් සඳ වමන් සම්පුර්ණෙ ඇත්වත් ය. 

23. චත්ේත්ාළසී දනේරත්ා 

වසස්සන්ට හනු අපරිපූර්ණ බුවින් ඔෙුනට දත් 
වදතිසක් ෙුෙද, තිසක් ෙුෙද, විසිඅටක් ෙුෙද පරමාණ ෙන්වන්ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් හනු පරිපුර්ණ බුවින් එක් එක් 
හනුෙක දත් විස්ස බුගින් දත් සතළිසක් ඇත්වත් ය. 

24. සමදනේරත්ා 

වසස්සන්වග් ඇතුම් දත් මිටිෙ ඇතුම් දත් උස්ෙ ද 
වනා සම වලස පිහිටා ඇත්වත් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
සමසතළිස් දන්තවයෝ උස් මිටි නුතිෙ එක් වපළට මුනවින් 
පිහිටා සිටින්නාහ.  

25. අව්වරරදනේරත්ා 

වබාවහෝ වදනාවග් දත් එකිවනක බුඳි පිහිටා නුත්වත් 
ය. ආහාර ගන්නා කල්හි දත් අතර අහර රැවඳ්. එො පසුෙ 
ඉරටු ආදිවයන් බුහුර කළ යුතු වෙයි. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
වග් දන්තවයෝ එකින් එක බුඳි පිහිටා සිටිති. ආහාරෙලට රැඳී 
සීටිමට තුනක් උන් ෙහන්වස්වග් දන්තයන් අතර නුත්වත් ය.  
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26. සසුකුේක දාරඨා 

ොාා යනු වතාල් වකළෙර පිහිටා ඇති ෙට දත් සතර ය. 
ඇතුමුන්වග් ොාාවෙෝ විෙණය වෙති. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
සතර ොාාවෙෝ පහන් තරුෙ වස් ඉතා සුදු ය. උන් ෙහන්වස් 
සිනාවසන කල්හී ඒොයින් සුදු රැස් විහිවදන්වන් ය. 

27. පහුත් ජිව්රහා. 

ඇතුමුන් වග් දිෙ පමණට ෙඩා ඝන වහෝ වෙයි, කුඩා 
වහෝ වෙයි. ඉක්මනින් කරියා කරවිය වනාවහන පරිදි තද වහෝ 
වෙයි. ඔෙුනට පිරිසිදු වලස උච්චාරණය වනා කළ හුකි ය. 
ඇතුම් අකුරු උච්චාරණය වනා කළ හුකි ය. බුදුරදුන්වග් දිෙ 
ෙනාහි දිග් ද පුළුල් ද මෘදු ද සම ද ෙණයෙත් ද වේ. එබුවින් 
උන් ෙහන්වස්වග් ස්ෙරය මිහිරි ය. වසස්සන් කීමට පුය 
ගණනක් කාලය ගන්නා වදය උන් ෙහන්වස්ට අසනුෙන්ට 
පුහුදිලි වලස වත්රුම් යන පරිදි විනාඩි ගණනකින් කිය හුකි 
ය. දිෙ මෘදු බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට එය හකුළුො 
පන්හිඳක් වස් වකාට නාස්පුඩු පිරිමුදිය හුකි ය. කන් සිදුරු 
පිරිමුදිය හුකි ය. පුළුල් වකාට නළල ෙුසිය හුකි ය. 

28. බරහේමසේසරරා රහාත්ි කරවීක ාී. 

ඇතවමකුවග් හ  ෙඩුෙන් ඇණ ගසන හ  වස් ටින් 
කබල්ෙලට තට්ටු කරන හ  වස් දර පලන හ  වස් කෙුඩු හ  
වස් රළුය. අමිහිරිය, පිත් වසම් ආදිවයන් අෙහිරයක් නුතිෙ 
නුඟි එන තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ස්ෙරය බරාහ්මයාවග් 
ස්ෙරය බඳු ය. අෂ්ටාංගයකින් යුක්ත ය. ස්ෙරවයහි අංග අට, 

“විස්සට්ඨ මඤ්ජු විඤ්ධඤයයා - සවනීයා වීසාරිධනා 
බින්දු ගම්භීර නින්නාදි - ධ යව අට්ඨංගිධකා සධරා” 
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යනුවෙන් අභි ානප්පදීපිකාධවහි දක්ො ඇත්වත් ය. 
සිනිඳු බෙය, මිහිරි බෙය, පහසුවෙන් වත්රුම් ගත හුකි බෙය, 
කනට සුප බෙය, අෙුල් නුති බෙය, එකතු වී ඇති බෙය, 
ගුඹුරු බෙය, නින්නාද ඇති බෙය යන වම් අට ස්ෙරවයහි 
අංගවයෝ ය. අෂ්ටාංගවයන් යුක්ත ෙන බුදුරදුන්වග් හ  
කුරවිවකවිල්ලන්වග් හ  වස් මධුර ය. 

 කුරවිවකවිල්ලා හිමාලය ෙනවයහි වෙවසන 
පක්ෂිවයකි. ඌ ඉදුණු අඹෙලින් ෙෑස්වසන පුණි බී තෘප්තෙ 
පියාපත් ගසමින් නාද කරන්නට පටන් ගනී. උවග් හ  
වකාතරම් මිහිරි ද කියත වහාත්, ඒ හ  කන හණුු මෘගපක්ෂහිු 
මත්ෙුෙන් වමන් එයට ඇහුම්කම් වදන්නට පටන් ගනිති. තණ 
කන මෘගවයෝ කටට ගත් තණ බිම වහලා එයට ඇහුම්කන් 
වදමින් එහි රසය විඳින්නට පටන් ගනිති. කුඩා සතුන් ලුහුබුඳ 
දුෙන සිංහෙයාඝරාදීහු එස ෙූ පා බිම වනා තබා එයට 
ඇහුම්කන් වදති. මරණ බිවයන් දුෙන කුඩා සත්තු නුෙතී 
එයට ඇහුම්කන් වදති. පියාසර කරණ පකෂ්ිහු පියාපත් 
වනාගසා ඒ හ  අසති. දිවයහි මස්හු ෙරල් වනා ගසා ඒ හ  
අසති. කරවීක පක්ෂීයාවග් හ ට ෙඩා සියගුණවයන් සහස් 
ගුණවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් නාදය ෙූ බරහ්මවඝෝෂාෙ 
මිහිරි ය. 

කරවීය පක්ෂියාවග් හ  ගුන බරහ්මායු සු ර අටුවාධවහි 
සඳහන් කයාෙක් වමවස් ය. අසන්ධිමි රා නම් ෙු ධර්මාවශාෝක 
රනුවග් වද්විය “ස්ොමීනි, තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් හ  බඳු 
හ ක් කාහටෙත් ඇත්වත් දැ’යි මහාසංඝයාවගන් විචාළා ය. 
“එබඳු හ ක් කරවීක පක්ෂියාට ඇතය ය’යි මහාසංඝයා 
ෙහන්වස් ෙොළහ. “ඔෙුහු වකාහි වෙවසත් දැ’යි වද්විය ඇසුො 
ය. හිමාලය ෙනවයහි වෙවසන බෙ මහාසංඝයා ෙොළහ. වද්විය 
කරවීක පක්ෂියකු බලන්නට කුමති බෙ රනතුමාට කීවේය. රනු 
“වම් කුඩුවෙහි හිඳ කරවීය පක්ෂිවයක් ඒො’යි රන්කූඩුෙක් 
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යුවීය. එය අහසින් වගාස් එක් කරවීය පක්ෂියකු ඉදිරිවය් 
නුෙතිණ. පකෂ්ියා එය තුළට ෙන් කල්හි කූඩුෙ වපරළා අෙුත් 
රනු ඉදිරිවය් නුෙතිණ. එවහත් ඌ ලො නාද කරෙන්නට වනා 
පිළිෙත් විය. එකල්හි රන “වම් පක්ෂියා හ න්වන් වකවස්දැ’යි 
ඇසීය. “වද්ෙයන් ෙහන්ස, නෑයන් දුටු කල්හි වමාහුහූ හ  
නගන්නාහ’යි දන්වනෝ කීහ. රනතුමා කූඩුෙ ෙටා කන්නාඩි 
තුබවී ය. පක්ෂියා උවග් ඡායාෙ දැක නෑයන් පුමිණිවය් ය’ යි 
සිතා නාද පෙත්ෙන්නට විය. සකළ නගරවය් ම මනුෂයවයෝ ඒ 
හ  අසා මත් ෙූහ. අසන්ධිමිතරා වද්විය “වම් තිරිසන් සතාවග් 
ස්ෙරය වමතරම් මිහිරි නම් සෙමඥතාඥානශ්රීයට පත් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් ස්ෙරය වකාතරම් මිහිරි ෙන්නට 
ඇද්දැ’යි බුද්ධාලම්බණ පරීතිය උපදො ඒ පරීතිවයන් ම වසෝොන් 
ඵලවයහි පිහිටියා ය. 

29. අ නිලී රනත්ේරත්ා 

වබාවහෝ වදනාවග් වනත් දුඹුරු පුහු ඇත්වත් වහෝ 
වබාරපුහු ඇත්වත් වහෝ වෙයි. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
වන්තරයන්වග් මධයමණ්ඩලවයෝ දිය වබරලිය මල් වසයින් 
නිල්පුහු ඇත්තාහ. තෙද ඒොවය් රන්ෙන් විය යුතු තුන් 
කිණිහිරිමල් වසයින් රන්ෙන් ය. රතු විය යුතු තුන් බඳුෙද මල් 
වමන් රතු ය. සුදු විය තුන් ඔප ලූ සක් වමන් සුදු ය. කළු විය 
යුතු තුන් අඳුන් වස් කළු ය.  

30. රගාපඛරුමා 

වබාවහෝ වදනාවග් ඇස් පමණට ෙඩා මහත්  වහෝ 
කුඩා වහෝ වෙයි. ඉදිරියට වනරා වහෝ ගිළී වහෝ ඇත්වත් ය. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අක්ෂිගුලවයෝ එවකවණහි උපන් රතු 
ෙස්සන්වග් ඇස් වමන් පරසන්න ෙන්නාහ. ඔප දමා ඇති 
මුණික් ගුළි වස් සිනිඳු ද පුහුපත් ද ෙන්නාහ. 
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31. උණේණා  මුකේකනේත්රර ජාත්ා 

තයාගතයන් ෙහන්වස් වග් වදබුම අතර නළල මුද 
දක්ෂිණාෙර්ත ශාුභරෙර්ණ වරෝමයක් පිහිටා ඇත්වත් ය. එය 
ඌණයවරෝම නම් වේ. එය අගින් වගන ඇද්ද වහාත් බාහුවෙන් 
අඩක් පමණ ෙන්වන් ය. ගිවතල් ගුල්ෙූ සියෙර වපලූ පුළුන් 
වරාදක් වස් මෘදු ෙූ ඒ වරෝමය එක් මහාපුරුෂ ලක්ෂණයකි. 
එය රන් තුටියක රිදී බුබුලක් වස් බබලන්වන් ය. 

32. උණේ සී සරීසා 

වදකන්සිළු දක්ො නළල ෙසා සිටින වසස්සන්ට නුති 
විවශා්ෂ මාංසපටලයක් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් නළවලහි 
ඇත්වත් ය. එය උණ්හීස නම් වේ. එය රනුන් බදින නළල් 
පටක් වස් දිවලයි. පශා්චිමභවික මහාවබෝසතුන්වග් ඒ මහා 
පුරුෂ ලක්ෂණය අනුෙ රනුන් නළල් පටක් පළදින්නට පටන් 
ගත් බෙ ද කියා තිවේ.[ 

වම් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වදතිවසන් යුක්ත ෙූවය් ගිහිෙ 
සිටිවය් සතර මහාද්වීපයන්ට අධිපති චකරරත්නාදි සප්ත 
රත්නයන් ඇති සක්විති රවනක් වේ. පුවිදි ෙූවය් නම් 
වලාේතුරා බුදුවේ. වම් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ෙලින් ඇතුම් 
ලකුණු සමහර උසස් පුද්ගලයන්ට ද ඇති වේ. බාවරී තෙුසාට 
මහ පුරිස් ලකුණු තුනක් තුබු බෙ කියා තිවේ. වබාවහෝ 
බමුණන් බුදුරදුන් බුදුවකවනකුන් වලස පිළිගත්වත් උන් 
ෙහන්වස්වග් ශ්රී වද්හවයහි පිහිටි මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් 
දැකිවමනි. බුදු වකවනකුට වලාෙ පහළ ෙන්නට සමීප ෙූ කල්හි 
මිනිසුනට බුදුන් හුඳින ගත හුකිෙනු පිණිස ශාුද්ධාොස 
බරහ්මයන් මිනිස් වලාෙට පුමිණ බමුණු වෙසින් සිට මහා 
පුරුෂ ලක්ෂණයන් ඇතුළත් වකාට වේදය උගන්ෙන බෙත්, 
බුදුරදුන් පිරිනිවීවමන් පසු ඒ වකාටස කරමවයන් වේදවයන් 
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ගිලිහී යන බෙත්, දැනට ඒ වකාටස වේදවයහි නුති බෙත් 
බරහ්මායුසූ ර අටුවාධවහි දක්ො තිවේ. 

මහ වබෝසතාණන් මෙු කුසින් බිහිෙ පස් ෙන දිනවයහි 
උන් ෙහන්වස්ට නම් තුබිම සඳහා රන මුඳුරට කුඳෙූ 
බමුණන්වගන් සත් වදවනකුන් “වම් කුමරු ගිහ ි වගයි විසුෙ 
වහාත් සක්විති රන ෙන්වන් ය යි ද, පුවිදි ෙුෙවහාත් වකවලස් 
ෙුස්ම නුති වකාට වලාෙුතුරා බුදු ෙන්වන්ය’යි පුෙසුවේ ද, 
සුම වදනාට බාල වකාණ්ඩඤ්ඤ නම් බමුණා “වම් කුමරු 
ගිහිවගහි වනා වෙවසන්වන් ය. ඒකාන්තවයන්ම පුවිදිෙ 
බුදුෙන්වන් ය’යි කීවය ් ද, වේදවයහි එන මහපුරිස් ලකුණු 
වබෝසත් කුමරුවග් වද්හවයහි තිවබනු දැකිවමනි. වකාණ්ඩඤ්ඤ 
බරාහ්මණයා විසින් ඒ පරකාශාය කවළ් කිනම් ලකණුක් දැකිවමන් 
ද යන බෙ අටුො ටීකා වපාත්ෙල දක්ො නුත. සිදුහත් 
කුමරුවග් පතුල්ෙල සප්ත රත්නයන් සහිත සක්විති රනුවග් රෑ 
සටහන පිහිටා තිබුවණ් ය. පතුවලහි ඒ ලකුනු පිහිටා ඇති 
අයකු සක්විති රන වනාවිය හුකි ය. ඒ තුනුත්තා සුදුසු 
ෙන්වන් සක්විති රනුට ෙඩා උසස් වකනකු වීමට ය. ඒ ලකුණු 
දැක වකාණ්ඩඤ්ඤ බරාහ්මණයා වම් කුමරා ඒකාන්තවයන් බුදු 
ෙන්වන්ය’ යි කීවය්ය’ යි සාසන සම්ප ් ිදීපනී නමුති බුරුම 
ගරන්යවයහි කියා තිවේ. 

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් වද්හශ්රීය ෙර්ධනය කරන 
අනුෙයඤ්නන නාමවයන් හඳුන්ෙන ලක්ෂණ අසූෙක් ද උන් 
ෙහන්වස්වග් වද්හවයහි ඇත්වත් ය. ගරන්යය මහත් ෙන බුවින් 
ඒො වමහි වනා දක්ෙනු ලුවේ. 

රදේහරාේමීහ ු

වදතිස්මහා රෑප ලක්ෂණවයන් අශාීතයනුෙයඤ්නනවයන් 
වශාෝභමාන ෙූ තයාගත වද්හවයන් නික්වමන්නා ෙූ ෙයාමපරභා, 
අශාීතිහස්තපරභා, අනන්තපරභා, වක්තුමාලා ඌණයවරෝම පරභා, 
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ොාාපරභා යන බු  රශා්මීහු තයාගත වද්හය අතීශායින් වශාෝභාෙත් 
වකවරති. ශ්රීමත් වකවරති. 

තයාගත වද්හය ෙටා සතර රියනක් තුන් පුතිර සිටින 
රශා්මි මණ්ඩලය වයාමපරභා නම් වේ. ඒ වස්ම තයාගත වද්හය 
ෙටා අසූරියනක් තුන් පුතිර සිටින රශා්මි මණ්ඩලය 
අ ී ිහස් පරභා නම් වේ. අහවසහි සඳ ම ල ඇති දිනෙල 
චන්ද්රයාවග් ඒ මණ්ඩලාකාර රශා්මිය හා ඉන් ඔබ අහවසහි 
පුතිරී චන්ද්ර රශා්මිය වෙන් වෙන්ෙ වපවනන්නාක් වමන් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් අෙට පුතිර සිටින ෙයාමපරභාෙ හා 
අශාීතිහස්තපරභාෙ වෙන් වෙන්ෙ වපවනන්වන් ය. ඒ රශා්මි 
මණ්ඩල වදක නිසා රත්න පරාකාර වදකකින් ෙට ෙූ ස්ෙර්ණ 
පර්ෙතයක් වස් තයාගත වද්හය ශ්රීමත් ෙන්වන් ය. 

වලාේතුරා බුදු බෙ ලුබීවමන් සතර ෙන සතිවයහි 
රතනඝරවයහි ෙුඩ සිට අනන්ත නය සමන්ොගත පරස්යාන 
මහා පරකරණය වමවනහි කිරීවම්දී තයාගත ශාරීරවයන් නික්ම 
අනන්ත වලෝක ධෘතුවෙහි පුතිර ගිය ෂට් ෙර්ණ බුද්ධ රශා්මිය 
අනන් ර ්මි නම් වේ. 

එො තයාගත ශ්රී  වද්හවය් නිල් තුන් ෙන හිසවක් රැෙුල් 
වලාම් ෙලින් හා වන්තරයන්වගන් ද නීල කාන්තිය විහිවදන්නට 
විය. එයින් අහස් තලය නිල් මල් විසුරුෙන ලද කවලක 
වමන්ද, නිල්ෙත් දිගහුර සුවලන්නට සුලුස්ෙූ කවලක 
වමන්ද, ලක්ෂ ගණනක් වකෝටි ගණනක් මිණි තල් ෙුට 
සුවලන්නට පටන් ගත් කලක් වමන් ද නීල ෙර්ණවයන් 
බුබලිණ. 

සවමන් හා වනත්ෙල පීතස්යානයන්වගන් ද, පීත 
රශා්මීන් නික්වමන්නට විය. ඒ රශා්මීන් කරණවකාට දිශාාවෙෝ 
රන්මල් ෙස්නා කවලක වමන් ද, සුම තුන රන්ෙන් වකාඩි 
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ෙුල් දැමු රන්ෙන් වකාඩි එසෙූ කවලක වමන් ද බබලන්නට 
විය. 

තයාගතයන් වද්හවය් වල් මස් ෙලින් හා වනත්ෙල රතු 
තුන් ෙලින් රශා්මී ධාරාවෙෝ නික්මුණාහ. ඒ රශා්මීන් කරණ 
වකාට දීශාා භාගවයෝ රත් පියුම් වපති ෙදමල් වපති පතුරො ලූ 
කවලක වමන් ද, රතු වකාඩි ෙුල් ඇද රතු වකාඩි එස ෙූ 
කවලක වමන් ද, රක්ත ෙර්ණවයන් බබලන්නට ෙූහ.  

තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අස්ථින්වගන් හා 
දන්තයන්වගන් ද, වන්තරයන්වග් ශා්වේතස්යාන ෙලින් ද  ඕොත 
රශා්මීහූ නික්මුණාහ. ඒ රශා්මින් කරණ වකාට ඉද්ද මල් වකාඳ 
මල්, සුදු වනළුම් මල්, ෙසින්නාක් වමන් ද, සුදු වකාඩි නංො 
සුදු වකාඩි ෙුල් ඇද සරසන ලද්දක් වමන්ද, රිදී කලෙලින් කිරි 
විසුරෙන්නාක් වමන් ද, දහස් ගණන් දස දහස් ගණන් රිදී තල් 
ෙුට එක විට සුවලන්නාක් වමන් ද දිශාාභාගවයෝ බුබලූණහ. 

තයාගත වද්හවය් ඒ ඒ තුන් ෙලින් මාඤ්ජිෂ්ාක 
පරභාස්ෙර රශා්මීහු නික්මුණහ. ඒ රශා්මීන් කරණ වකාට එක විට 
වදේදුනු දහස් ගණනක් පහළ ෙූොක් වමන් ද, හිර සඳ දහස් 
ගණනක් උොෙුොක් වමන් ද, වලෝකය ආවලෝකෙත් විය. එො 
වලෝක ධාතුන්හි බුදුරැස් පුතිවරන කල්හි දිෙය වලෝකෙල 
වදවියන්වග් හා ඔෙුන්වග් විමානාදිවය් ආවලෝකවයෝ හිරු රැසට 
කණ මුදිරියන්වග් එළිය යට ෙන්නාක් වමන් යට වී ගියහ. 
එක විට දස දහසක් වලෝක ධාතුන්හි ආවලෝකෙත් කිරිම සමත් 
මහා බරාහම්වයෝ එො හිරු උොෙන කල කණමුදිරියන් වමන් 
ෙූහ. චන්ද්ර සූයයයාවලෝකවයෝ බුදු රැසින් ෙුසී ගියහ. එො තයාගත 
ශ්රී වද්හවයන් නික්මුණ රශා්මීහු අද දක්ොත් ඈත වලෝක 
ධාතුෙල හා අනටාකාශාවයහි දශා දිශාාවෙහි ම ගමන් කරන බෙ 
කියා තිවේ. 
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“අයඤ්ච වනෙ බු ානං අධිට්ාානින්ධි, න 
භාෙනාමයිඬි, සණ්හසුඛුමධම්මං පන සම්මසවතා 
වලාකනායස්ස වලාහිතං පසීදි ෙත්යුරෑපං පසීදි. 
ඡවිෙණ්වණා පසිදී. චිත්තසමුට්ාානා ෙණ්ණධාතු 
සමන්තා අසීතිහත්යමත්වත පවදවස නිච්චලාෙ 
අට්ාාසි,” 

(ධම්මසංගණී අට්ාකයා 12) 

වම් බුද්ධරශා්මීහු නික්මීම බුදුරදුන්වග් අධිෂ්ධානිර්ධියක් 
ද වනාවේ. භාෙනාමයිර්ධියක් ද වනාවේ. සණ්හසුක්ෂ්මධර්මය 
සම්මර්ශාන කරන්නා ෙූ වලෝකනායයන් ෙහන්වස්වග් 
රුධිරධාතුෙ පුහුදිණ. හෘදය ෙස්තු රෑපය පුහුදිණ. 
ඡවිෙර්ණය පුහුදිණ. එයින් ශාරිරවයන් ෂට්ෙර්ණ රශා්මීහූ 
නික්මුණාහු ය. තයාගත වද්හය හාත්පස අසූරියනක් තුන 
රශා්මීය නිශා්චලෙ පිහිටා සිටිවය් ය යනු එහි වත්රුම ය. 

ධක් ුමාලාර ්මිය යනු තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
ශාීර්ෂවයන් අසූරියන් උසට නුඟ සිටින රශා්මිවයකි. 
සිද්ධාර්යකුමාරයන් වන්රඤ්නරා නදීතිරවය් දී පුවිදි ෙනු සඳහා 
හිසවක් සියල්ල එකතු වකාට අල්ලා කඩුවෙන් කුපු පසු හිස 
ඉතිරි ෙූ වක්ශාවයෝ දක්ෂිණාෙර්තෙ හිසට ඇලී බුබුළු ෙශාවයන් 
සිට ගත්හ. ඒො නුෙත වනා ෙුීම එපමණින්ම සිට ගත්හ. 
බුදුවීවමන් පසු ඒ වක්ශාධාතුන්වගන් අසූරියනක් උසට 
නීලෙර්ණ රශා්මීයක් විහිවදන්නට විය. එයට වක්තුමාලාය ය යි 
කියනු ලුවේ. ෂට්ෙර්ණරශා්මිධාරාෙන් ද එකතු වී පෙත්නා ඒ 
වක්තුමාලාෙ සත්රුෙනින් සුරසු නිල්මිණි ඔටුන්නක් වස් 
වලෝකනායයන් ෙහන්වස්වග් හිසමත බබලන්වන් ය.[ 

බුදුරදුන්වග් වදබුම අතර නළල්තලවයහි පිහිටි 
ඌර්ණවරෝම ධාතුවෙන් විහිවදන ශා්වේතරශා්මිය 
ඌණයධරෝමපරභා නම් වේ. 
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තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී මුඛවයහි පිහිටි සතර 
ොාාධාතුන්වගන් නික්වමන්නා ෙූ රශා්මිය දාඨාපරභා නමි, 
තයාගත ශ්රී මුඛවය් ොාාධාතුන් වතාල් සඟලින් ෙුසී පෙත්නා 
බුවින් නිතර වනා දැකිය හුකි ය. උන් ෙහන්වස් සිනා පහළ 
කරන අෙස්යාෙලදී ඒොවය් අග විෙෘත ෙන්වන් ය. විෙෘත ෙනු 
සමග ම ඒොයින් විදුලිය බඳු ශාුභරෙර්ණරශා්මී මාලාවෙෝ නික්ම 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් මුඛවශාෝභාෙ ෙර්ධනය කරන්නාහ. 

වදතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණවයන් හා අසූ 
අනුෙයාඤ්නන ලක්ෂණවයන් ද අවන්ක රශා්මීන්වගන් ද 
වශාෝභන ෙූ බුදුරදුන්වග් වද්හශ්රීය ඇති සුටියට ෙර්ණනා 
කිරිමට අපට ෙචන නුත්වත් ය. උපමා නුත්වත් ය. 
පරමරෑපශ්රීවයන් යුක්ත ෙන තයාගත වද්හවය් පමණ 
වදවිමිනිසුන්වග් වනත් සිත් පිනෙන අන් ෙස්තුෙක් නුත්වත් 
ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී වද්හය මිනිසා දුටු විට බිය වී 
පළා යන තිරිසන් සතුන්වග් ද වනත් පිනෙන්නකි. තයාගත 
වද්හය දුටු විට වසසු මිනිසුන් දුටු විට බිය වී පළා යන 
තිරිසන් සත්හූ ද ඇසි පිය වනා වහලා බලා සිටිති. ඒ තයාගත 
වද්හශ්රීය වදේමිනිසුන්වග් වනත් සිත් පිණවීම ගුන කෙර කයා 
ද? වමවතකින් විස්තර කරන ලද්වද් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
වද්හශ්රීය පමණකි. උන් ෙහන්වස්වග් ශ්රී ගුණය විස්තර කිරිවම් 
දී ගමනශ්රීය, ධර්මවද්ශානාශ්රීය, ඉරියේ පුෙතීවම් ශ්රීය, අවන්ක 
කරියා සිදු කිරිවම් ශ්රීය, අනන්තඥානශ්රීය, චමතරී කරුණාදී 
අනන්තගුණ ශ්රී ය යන වම්ො ද විස්තර කළ යුතු ය. අනන්තශ්රී 
සංඛයාත භාගයවයන් යුක්තෙන බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් 
භගො නම් වෙති. 

5. කාම  ාගයය 

පරාර්යනා කරන සිදු කිරිමට බලාවපාවරාත්තු ෙන සිදු 
කිරිමට උත්සහ කරන ආත්මාර්යපරාර්යයන්වග් සිද්ධිය 
කාමභාගය නම් වේ. තමාවග් යහපත පිණිස වහෝ සිදු කිරිමට 
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බලාවපාවරාත්තු ෙන වද්ෙල් බලාවපාවරාත්තු ෙන සුටියට 
සුමට ම සිදු වනාවේ. සිදු කිරිමට සුම වදනම සමත් වනා 
වෙති. මහාවබෝසතාවණෝ දීපංකර බුදුරදුන් හමුවේ දී වලාේතුරා 
බුදුබෙට පුමිණිම ෙු මහත් ෙූ අර්යයක් පුතුහ. උන්ෙහන්වස්ට 
පුතු පරිදි එය සිදු විය. එය සිදු කර ගුනුම උන් ෙහන්වස් 
සමත් ෙූහ. වලාෙුතුරා බුදුබෙට පුමිණ තමන් ෙහන්වස් 
සසරින් එතර වී තෙත් සත්ෙයන් සසරින් එතර කරවිය හුකිය 
වීවමන් උන් ෙහන්වස්වග් බලාවපාවරාත්තුෙ ද එවස්ම සිදු 
විය. සූවිසි අසංඛයයක් සත්ත්ෙයන් සසරසයුවරන් එතර කරවිය 
හුකි වීවමන් උන් ෙහන්වස්වග් බලාවපාවරාත්තුෙ  ද එවස්ම 
සිදු විය. සසරින් එවතර ෙු සූවිසි අසංඛය හුර තෙත් අපරමාණ 
සත්ත්ෙයනට මනුෂය දිෙයබරහ්මසම්පත් ද උන් ෙහන්වස්ට 
ලබාදිය හුකි විය. අපායට ෙුවටන්නට සිටි අපමණ 
සත්ත්ෙවයෝ උන් ෙහන්වස් නිසා අපාවයන් මිදී ස්ෙර්ග සම්පත් 
ලබාගත්හ. දැනුදු ලබාගන්නාහ. අනාගතවයහි ද ලබාගන්නාහ. 
අදහස් කරන පරිදි ආත්මාර්යපරාර්ය සිද්ධිය කාමභාගයවයන් 
යුක්ත ෙන බුවින් ද තයාගතයන් ෙහන්වස් භගො නම් ෙන 
වස්ක. 

6. පරයත්ේන  ාගයය 

 ආත්මාර්ය පරාර්යසාධනය පිළිබඳ ෙූ බලෙත් වීර්යය 
පරයත්න භාගයය ය. සිදු කරන අර්යවයහි විශාාලත්ෙය අනුෙ ඒ 
ඒ වදය සිදු කිරිමට මහත් වියයයයක් ෙුෙමනා ය. බුද්ධත්ෙය 
පමණ මහත් ෙූ උසස් ෙූ අන් තත්ෙයක් නුත. ඒ උසස් 
තත්ත්ෙෙලට පුමිණිමට එයට සුදුසු මහත් වීයයයපාරමිතා 
සංඛයාත වීයයය තුබු නිසා උන් ෙහන්වස්ට වලාෙුතුරා බුදු බෙ 
ලුබිය හුකි විය. තයාගතයන් ෙහන්වස් වලාෙුතුරා බුදුබෙට 
පුමිණි පන්සාළිස් ෙසක් මුළුල්වලහි බු කෘතයය සිදු කළ 
වස්ක. වලෝකවයහි ඇති කෘතයයන් අතරින් සියල්ලටම මහත් 
ෙූ කෘතයය බුද්ධකෘතයය ය. දහස් ගණනක් නනයා වස්ෙවයහි 
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වයාදො වගන කරන කර්මාන්තයක් වේ නම් එය මහත් ෙූ 
කෘතයයකි. එය සිදු කිරිමට එයට පරමාණ ෙන තරමට මහත් 
පරයන්තයක් ද තිබිය යුතුය. රටක් පාලනය කිරිමට එයට ෙඩා 
විශාාල කෘතයයකි. එය සිදු කළ හුකි වීමට ආයතනයක් 
පාලනය කිරිවම් පරයන්තයට ෙඩා මහත් පරයන්තයක් තිබිය යුතු 
ය. රටෙල් ගණනක් පාලනය කරනො නම් එය ඉතා මහත් 
කෘතයයක් ෙන බුවින් එයට විශාාල පරයන්තයක් තිබිය යුතු ය. 
නුතවහාත් එය වනා කළ හුකි ය. දිෙයබරහ්මවලෝක සහිත 
සක්ෙළ දස දහසක් සත්ත්ෙයනට යහපත සිදු කිරිමට 
බු කෘතයය ය. එබදු මහත් කෘතයයක් රානාදි අන් කිසිෙකුට 
නුත. රටෙල් ගණනක් පාලනය කරන රනකුවග් කෘතයය 
බු කෘතයය හා සසඳතවහාත් ඉතා සුළු ය. දස දහසක් වලෝක 
ධාතුෙල එද එොට ධර්මය අෙවබෝධ කළ හුකි පමණට නුෙණ 
මුහුකුරා ගියෙුන් වසායා බලා ඔෙුනට චතුස්සතයය අෙවබෝධ 
කරවීම බු කෘතයවයකි. රත්නතරය වකවරහි පහදො 
තිසරණවයහි පඤ්චශාීලවයහි පිහිටවිය හුකියෙුන් බලා එවස් 
කිරිම බු කෘතයවයකි. ොනාදි පින්කම්ෙල වයවදවිය හුකි 
පුද්ගලයන් බලා ඔෙුන් ඒොවය් වයදවීම බු කෘතයවයකි. 
පුවිද්දට සුදුස්සන් වසායා බලා දහම් වදසා ඔෙුන් පුවිද්වදහි 
වයදවීම බු කෘතයවයකි. සුදුසු කල් බලා පුවිද්දන්ට සිකපද 
පුනවීම බු කෘතයවයකි. පුවිදි ෙුෙන්ට අර්හත්ෙයට පුමිනිය 
හුකි වීම පිණිස ඒ පුද්ගලයන්ට සුදුසු කමටහන් කියා දීම 
බු කෘතයයකි. කමටහන් වගන ආරණයෘදී විවේකස්යානෙල 
මහණදම් පුරන පුවිද්දන්වග් තතු වසායා ඔෙුන්ට සුදුසු 
උපවදස් දීම බු කෘතයයකි. වභ්ද ෙුෙන් සමගි කිරිම 
බු කෘතයයකි. පුවිද්දන්ට පිණ්ඩපාතය සුලභ කිරීම 
බු කෘතයවයකි. ආයු වගවී ඇති එදිවනො මිය අපායට යන්නට 
සිටින්නෙුන් වෙත වගාස් ඔෙුන්ට සුගතිවයහි ඉපදීමට 
සුලුස්වීම බු කෘතයවයකි. මිතයාධමම පතුරුො නනයා 
වනාමග යෙන නනයන් අපාමගට පමුණුෙන, නනයාට 
සඟවමාක් මඟ ෙසන මිතයාදෘෂ්ටිකයන් මුඩලීම 
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බු කෘතයවයකි. මියයාධමම අසා මිසදිටු වගන සිටිනා නනයා 
සමයක්දෘෂ්ටිවයහි පිහිටවීම බු කෘතයවයකි. විපතට 
පත්ෙන්නට යන නනයා ඉන් මුොලීම බු කෘතයවයකි. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් දිො රාතරී වදවකහි අනසලෙ 
පසුබුස්මක් නුතිෙ මහත් උත්සහවයන් ඒ බු කෘතයයන් සිදු 
කරන වස්ක. බු කෘතයයන් සඳහා වයාදුන් ගණන් දුර මඟ 
වගො පා ගමනින්ම ද ෙුඩ ම කරන වස්ක. රනුන්වගන් 
සිටුෙරුන්වගන් මහධනපතීන්වගන් ලුවබන පරණීත 
වභෝනනයන් හුර දුගියන්ට අනුකම්පාවෙන් ඔෙුන් පිරිනමන 
නීරස වබානුන් ෙළදනා වස්ක. වදේවිමනක් බදු මනරම් 
ගඳවකළියක් තිබිය දී මුසි මදුරුෙන් ගගන කුළුෙල ෙුඩ 
වෙවසන වස්ක. රුක්මුල්හි ෙුඩ වෙවසන වස්ක. කිසිදු 
වසෙනක් නුති පිට්ටනි ෙලද රාතරිය ගත කරන වස්ක. ගුහාෙල 
මඩුෙල රාතරිය ගත කරන වස්ක. මාරාන්තික වරෝගයකින් 
වපවළමින් අතිශායින් දුබලෙ විසූ පිරිනිෙන් පානා දින රාතරීවය්  
ද ඒ මහා වීරයන් ෙහන්වස් අෙසන් වමාවහාත පුමිවණන 
වතක් ම වීර්යයය වනා හුර බු කෘතයය සිදු කළ වස්ක. 
පිරිනිෙන් මඤ්චකවයහි සුතපුණු භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ආනන්ද ස්යවිරයන් ෙහන්වස්ට හා පුමිණ සිටි භික්ෂූන්ට දහම් 
වදසූ වස්ක. දීර්ඝ සුතර වද්ශානයක් ෙන මහා සුදර්ශාන සුතරය ඒ 
රාතරිවය් දී ම වද්ශානය කළ වස්ක. සුභද්ර නම් පිරිෙුජියාට දහම් 
වදසා ඔහුවග් සුක දුරු කරො සස්වනහි පුවිදි කරෙු වස්ක. 
වලාේතුරා බුදු බෙ ලබා දීමට සමත් ෙූ ද, සකල බු  
කෘතයයන් සිදු කිරිමට සමත් ෙූ ද, සමයක් ෙයායාම සංඛයාත 
මහා පරයත්නය ඇති බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් භගවා නම් 
ෙන වස්ක.   



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

362 
Non-commertial Distribution  

 
 

සුරියුත්ේ මහා රත්රුනේ වරහනේරසේරගේ අර්ථ විවරරණය 

දම් වසනවි සුරියුත් මහ වතරුන් ෙහන්වස් විසින් 
නිද්ධද්ස පාෙිධයහි භගො යන පදවයහි අර්ය විෙරණය වමවස් 
කර තිවේ. 

“භගොති ගාරොධි ෙචනං, අපිච භග්ගරාවගාති 
භගො, භග්ගවොවසාති භගො, භග්ගවමාවහාති භගො, 
භග්ගමාවනාති භගො, භග්ගදිට්ඨිති භගො, 
භග්ගකණ්ාවකාති භගො, භග්ගකිවලවසාති භගො, භජි 
විභජි ධම්මරතනන්ති භගො, භොනං අන්තකවරාති 
භගො, භාවිතකාවයා භාවිතසීවලා භාවිතචිත්වතා 
භාවිතපඤ්ඤාති භගො, භජී ො භගො, අරඤ්වඤ 
ෙනපත්යානි පන්තානි වසනාසනානි අප්පසද්ොනි 
අප්පනිග්වඝෝසානි මනුස්සරාහවසයයකානි 
පටිසල්ලානසාරුප්පානීති භගො, භාගී ො භගො චීෙර 
පිණ්ඩපාත වසනාසන ගිලානප්පච්චය 
වභසජ්නපරික්ඛාරානන්ති භගො, භාගී ො භගො 
අත්යරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුක්තිරසස්ස අධිසීලස්ස 
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති භගො, භාගීො භගො 
චතුන්නං ඣානානං චතුන්නං අප්පමඤ්ඤාණං 
චතුන්නං අරෑපසමාපත්තීනන්ති භගො, භාගී ො භගො 
අට්ාන්නං විවමාක්ඛානං අට්ාන්නං අභිභායතනානං 
නෙන්නං අනුපුේබවිහාරසමාපත්තීනන්ති භගො, භාගී 
ො භගො දසන්නං සඤ්ඤාභාෙනානං දසන්නං 
කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානසතිසමාධිස්ස 
අසුභසමාපත්තියානි භගො, භාගී ො භගො චතුන්නං 
සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉ පාොනං පඤ්චන්නං 
ඉන්ද්රියානං පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං 
වබෝජ්ඣංගානං අරියස්ස අට්ාංගිකස්ස මග්ගස්සාති 
භගො, භාගී ො භගො දසන්නං තතාගතබලානං 
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චතුන්නං වෙසාරජ්නානං චතුන්නං පටිසම්භීොනං 
ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං බුද්ධ ධම්මානන්ති භගො, 

භගොති වනතං නාමං මාතරා කතං, න පිතරා 
කතං, න භාතරා කතං, න භගිනියා කතං, න 
මිත්තාමච්වච්හි කතං, න ඤාතිසාවලාහිවතහි කතං, න 
සමණබරාහ්මවණහි කතං, න වදෙතානි කතං, 
විවමාක්ඛන්තිකවමතං බු ානං භගෙන්තානං 
වබෝධියාමූවල සහසේබඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා 
සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති යදිදං භගොති. 

(තිස්සවමත්වතයය සුත්තනිද්වදස) 

රත්ේරුම  

භගො යනු ගරු කළ යුතු උත්තම පුද්ගලයන්වග් ගරු 
කළ යුතු භාෙය පුෙවසන ෙචනයකි. තෙද තයාගතයන් 
ෙහන්වස් රාගය නුසූ බුවින් භගො නම් වෙති. ද්වේෂය නුසු 
බුවින් භගො නම් වෙති, වමෝහය නුසූ බුවින් භගො නම් 
වෙති. දෘෂ්ටීන් නුසූ බුවින් භගො නම් වෙති, වකවලස් 
නමුති කටු නුසූ බුවින් භගො නම් වෙති, වකවලස් නුසූ 
බුවින් භගො නම් වෙති, ධර්මරත්නය උද්වද්ශා ෙශාවයන් 
විභාග කළ බුගින් නිර්වද්ශා ෙශාවයන් අවන්කාකාරවයන් 
විභාග කළ බුවින් පරතිනිර්වද්ශා ෙශාවයන් අවන්කපරකාරවයන් 
විභාග කළ බුවින් භගො නම් වෙති, කාම භොදි භෙයන් 
වකළෙර කළ බුවින් භගො නම් වෙති, කරන ලද කායභාෙනා 
ඇති බුවින් සීල භාෙනා ඇති බුවින් චිත්තභාෙනා ඇති 
බුවින් පරඥා භාෙනා ඇති බුවින් භගො නම් වෙති. ශාේධ නුති 
වඝෝෂා නුති නනයාවග් ශාරීරෙල සුපී එන ොතය නුති 
මිනිසුන්වග් රහස් ෙුඩට වයෝගය ෙූ විවේකීෙ වයෝගය ෙූ 
නගරගරාමයන්ට දුර ෙූ අරණයවයහි ෙු වසනසුන් භානනය කළ 
බුවින් භගො නම් වෙති. චීෙර පිණ්ඩපාත වස්නාසන 
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ගිලානප්පච්චය යන පරතයයන් ලබන බුවින් භගො නම් වෙති. 
අර්යරස ධර්මරස විමුක්තිරස අධිශාීල අධිචිත්ත අධිපරඥෙන් 
ලබා ඇති බුවින් භගො නම් වෙති. සතරක් ෙූ ධයානයන් 
සතරක් ෙූ බරහ්ම විහාරයන් සතරක් ෙූ අරෑපසමාපත්තීන් 
භනනය කළ බුවින් භගො නම් වෙති. අටක් ෙූ විවමෝක්ෂයන් 
අටක් ෙූ අභිභායතනයන් නෙයක් ෙූ අනූපූර්ෙවිහාර 
සමාපත්තින් ඇති බුවින් භගො නම් වෙති. දශායක් ෙූ 
සංඥාභාෙනාය දශායක් ෙූ කසිණ සමාපත්තිය ආනාපානසති 
සමාපත්තිය අසුහසමාපත්තිය යන වම්ො ඇති බුවින් භගො 
නම් වෙති. සතරක් ෙූ සතිපට්ාානයන් සතරක් ෙූ 
සම්මප්පධානයන් සතරක් ෙූ ඍඬිපාදයන් පසක් ෙූ ඉන්ද්රියයන් 
පසක් ෙූ බලයන් සතක් ෙූ වබෝධයංගයන් හා ආයයය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය භානනය කල බුවින් භගො නම් වෙති. දශායක් ෙූ 
තයාගත බලයන් සතරක් ෙූ චෙශාාරදයඥානයන් සතරක් ෙූ 
පටිසම්භිොෙන් සයක් ෙූ අභිඥාෙන් සයක් ෙූ බුද්ධ ධර්මයන් 
ඇති බුවින් භගො නම් වෙති. 

භගො යන වම් නාමය මෙ විසින් කරන ලද්දක් ද 
වනාවේ. පියා විසින් කරන ලද්දක් ද වනාවේ. සවහෝදරයා 
විසින් සවහෝදරිය විසින් මිතරයන් විසින් සමඟ ොසය 
කරන්නන් විසින් නෑයන් සහවල් නෑයන් විසින් ශාරමණ 
බරහ්මණයන් විසින් කරන ලද්දක් ද වනාවේ. භගො යන වම් 
නාමය වලාේතුරා බුදුෙරුන්ට අර්හත්ඵලයාවග් වකළෙරදී 
ලුවබන නාමයකි. වලාේතුරා බුදුෙරුන්ට වබෝධිමූලවය් දී 
සර්ෙඥතාඥානය ලුබීම වහ්තු වකාට ලුවබන නාමයකි. 

වම් මහානිද්වද්ස පාාය විස්තර කරතවහාත් මහා 
ගරන්යයක් සුපයීමට තරම් කරුණු එයට ඇතුළත් වී ඇත්වත් 
ය. තෙත් වනාවයක් ආකාරෙලින් ද භගො යන පදය ෙර්ණනා 
කර ඇත්වත් ය. 
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බුදුගුණවලින් අප දන්ධන් ස්වල්පයකි. ඒ අප දන්නා 
බුදුගුණ වුව ද ලිය  ධහා ් ලීවීමට අධප් ආයුෂ මඳ ය යි 
සිතමු. සජ්නනයන්ට බුද්ධරත්නය වකවරහි පරසාදය ඇති කර 
ගුනිමට වම් ගරන්යවයහි දැක්ෙුණු බුදුගුණ පරමාණෙත් බුවින් 
බුද්ධගුණ ෙණයනාෙ වමවතකින් අෙසන් කරනු ලුවේ. 

 
 

ධ්මම රත්ේනය 

 
 ම්ම යනු පිටකතරවයහි ඉතා සුලභ දහස් ගණන් 

තුන්ෙල දක්නට ලුබන ෙචනයකි. එහි අවන්කාර්ය ඇත්වත් 
ය. වබාවහෝ අර්ය ඇත්වත් ය. ධම්ම පදය දුටු කල්හි සුම 
තුනදී ම එක් අර්යයක්ම වනා වගන තුනට සුදුසු අර්යය ගත 
යුතු ය. වමහි අප විසින් විස්තර කරන්නට යන්වන් “ ම්මං 
සරණං ගච්ඡාමි” යන ෙුකිවයහි ධම්ම යන ෙචනවය් අර්යය 
ය. ඒ ෙචනවයන් කියුවෙන්වන් පයයයාප්ති ධර්මය හා නෙ 
වලාවකෝත්තර ධර්මය ද යන සත්ත්ෙයනට පිහිට ෙන දස 
ෙුදෑරුම් ධර්මය ය. 

සියල්ල දන්නා ෙූ මහාකාරුණික ෙූ භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් වලෝකානුකම්පාවෙන් පන්සාළිස් ෙසරක් 
මුළුල්වලහි ඒ ඒ තුන්ෙලදී ෙොළ සුපරිශාුද්ධ බරහ්මචයයයය 
දක්ෙන්නා ෙූ බුද්ධෙචන රාශාිය පර්යාප්ති ධර්ම නම් වේ. එය 
ධර්ම විනය ෙශාවයන් වදෙුදෑරුම් වේ. බුද්ධෙචන සමුහවයන් 
විනය පිටකය විනය නම් වේ. අන් බුද්ධෙචන සියල්ල ධර්ම 
නම් වේ. තෙද ඒ බුද්ධෙචන රාශාිය පරයම බුද්ධෙචන, මධයම 
බුද්ධෙචන, පශා්චිම බුද්ධෙචන ෙශාවයන් තරිවිධ වේ. අප 
මහාවබෝසතාණන් ෙහන්වස් වෙසක් මස පුණ්වපාවහෝ දිනයක 
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සන්ධයාකාලවය් චතුරංගවීයයයාධිෂ්ාානවයන් මහාවබෝධිමූලවය් 
ෙුඩ හිඳ යුදයට පුමිණි ෙසෙත් මරු හිරු අෙර ෙන්නට 
පළමුෙ ම පරානය වකාට භාෙනාවෙහි වයවදන වස්ක්, ඒ 
රාතරිවය් පරයමයාමවය්දී වපර විසු අත්බුේ පිළිවෙළ දැකිය හුකි 
පූර්වේනිොසානුස්මෘතිඥාන උපදො මධයමයාමවයහි 
වලෝකවයහි ඒ ඒ තුන මුවරන උපදින සත්ත්ෙයන්වග් 
මරවණෝත්පත්ති දක්නා දිෙයංචක්ෂූරභිඥානය උපදො, 
පශා්චිමයාමවයහි අනුවලෝම පරතිවලෝම ෙශාවයන් 
පරතීතයසමුත්පාදය සම්මර්ශානය වකාට අනතුරුෙ ආනාපාන 
චතුර්යධයානය උපදො, විදර්ශානා වකාට මඟපල පිළිවෙළින් 
අරුවණෝද්ගමනවය්දී අර්හත්ෙයට පුමිණ වලාෙුතුරා බුදුබෙ 
ලබා සියලූ බුදුරදුන්වග් සිරිත පරිදි උදන් ඇනීම් ෙශාවයන්, 

“අධනකජා ිසංසාරං - සන් ාවිස්සං අනිබ්බිසං, 
ගහකාරකං ගධවසන්ධ ා - දුක්ඛා ජා ි පුනප්පුනං 

ගහකාරක දිට්ධඨාසි - පුන ධගහං න කාහසි 
සබ්බ ධ  ඵාසුකා භග්ගා - ගහකූටං විසංඛි ං 
විසංඛාර ග ං ච ් ං -  ණ්හානං ඛයමජ්ක්ධගා” 

 
යන වද ගය ෙොළ වස්ක. ඒ පරයම බුද්ධෙචනය ය. 

එතුන් පටන් පන්සාළිස් ෙසරක් වලෝෙුඩ වකවරමින් ෙුඩ 
ෙොළා ෙූ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් පිරිනිෙන් මඤ්චකවයහි සුතපී 
භික්ෂුන් අමතා අන්තිමට ම ෙොළ “හන්දදානි භික්ඛධව 
ආමන් යාමි ධවා, වය ම්මා සංඛාරා අප්පමාධදන සම්පාධදථ” 
යන ෙදන පශා්චිම බුද්ධෙචනය ය. එදෑතුවරහි ෙොළ බුදුෙදන් 
සියල්ල මධයමබුද්ධෙචන නම් වේ. 

බුදු ෙදන් සියල්ල විනය පිටකය, සුතරපිටකය, අභිධමම 
පිටක යයි පිටක ෙශාවයන් තරිවිධ වේ. සමාන ලක්ෂණ ඇති 
බු  ෙචන සමුහවයෝ පිටක නම් වෙති. පරාතිවමෝක්ෂ වදකය, 
විභංග වදකය, ඛන්ධක වදවිස්සය, පරිොර වසාළසය යන 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

367 
Non-commertial Distribution  

 
 

වමය විනය පිටකය නම් වේ. දීඝ නිකාය, මජ්ඣිම නිකාය, 
සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, ඛුද්දකපාා - ධම්මපද - 
උොන - ඉතිෙුත්තක - සුත්ත නිපාත - විමානෙත්යු - වප්තෙත්යු 
- වයරගායා - වයරිගායා - නාතක - නිද්වද්ය - පටිසම්භිො - 
අපොන - බුද්ධ ෙංස - චරියාපිටක යන වමාෙුන්වග් ෙශාවයන් 
පසවළාස් ෙුදෑරුම් ඛුද්දක නිකාය යන වම් ධර්ම රාශාීය 
සුතරපිටක නම් වේ. ධම්ම සංගණී - විභංග - ධාතු කයා - 
පුග්ගල පඤ්ඤත්ති - කයාෙත්යු - යමක - පට්ාාන යන 
පරකරණ සත අභිධර්ම පිටකය ය.  

තෙද පයයයාප්ති ධර්මය නිකාය ෙශාවයන් දීඝනිකාය 
මජ්ක්ධීමනිකාය සංයුක්තනිකාය අංගුත්තරනිකාය ඛුද්දකනිකාය 
ය’ යි පසකට ද වබො තිවේ. 

දීර්ඝ ෙූ සුතරයන්වග් සංගරහය දීඝනිකාය නම් වේ. එහි 
ශාීලස්කන්ධ ෙර්ගය මහාෙර්ගය පාවයයය ෙර්ගය යි ෙර්ගතරයක් 
හා සුතර සුතිසක් ඇත්වත්ය. 

“ච ු ් ිංධසව සු ් න් ා -  ිවග්ධගා යස්ස සංගධහා, 
එස දී නිකාධයා ි - පඨධමා අනුධලාමිධකා” 

මධයම පරමාණ සුතරයන්වග් සංගරහය මජ්ක්ධීමනිකාය 
නම් වේ. එහි ෙර්ග පසවළාසකින් සංගෘහිත සුතර එකසිය පනස් 
වදකක් ඇත්වත් ය. 

“දියඬ්ඪස  සු ් න්නා - ද්ධේව සු ් ානි ය ්ථ ධසා 
නිකාධයා මජ්ක්ධීධමා පඤ්ච - දසවග්ගපරිග්ගධහා” 

වද්ෙතා සංයුත්තාදි ෙශාවයන් සිටි  ඕඝතරණ සුතරය ආදී 
වකාට ඇති සත් දහස් සත්සිය සුට වදකක් සංගරහය 
සංයුත්තනිකාය නම් වේ. 
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“ස ්  සු ්  සහස්සානි - ස ් සු ්  ස ානි ච, 
ද්වාසට්ඨි ධචව සු ් න් ා - එධසා සංයු ් සංගධහා 

එක් ඒක අංගය අතිවර්ක ෙශාවයන් සිටියා ෙූ 
චිත්තපයයයොන සූතරාදි නෙ දහස් පන්සිය පනස් සතක් ෙූ 
සූත5යන්වග් සංගරහය අංගුත්තර නිකාය නම් වේ. 

නවසු ්  සහස්සානි - පඤ්චසු ්  ස ානි ච, 
ස ් පඤ්ඤාස සු ් ානි - සංඛා අංගු ් ධර අයං 

දීඝනිකායාදි නිකාය සතර හුර ඉතිරි බුදු ෙදන් සියල්ල 
ඛුද්දක නිකාය නම් වේ. විනය පිටකය හා අභිධර්ම පිටකය 
නිකාය ෙශාවයන් ධර්මය වේදීවම්දී ඛුද්දකනිකායට අයත් වේ.  

ඨාධප ්වා ච ුධරා ධපධ  - නිකාධය දී  ආදිධක, 
 දඤ්ඤං බු  වචනං - නිකාධයා ඛුද්දධකා මධ ා,” 

(සමන්තපාසාදිකා) 

පයයයාප්ති ධර්ම සංඛයාත බු  ෙචන සමුහය 
ධර්මස්කන්ධ ෙශාවයන් සුොසු දහසක් ෙන්වන්ය. 
මහාසතිපට්ාාන සූතරාදි එක් අනුසන්ධියක් ඇත්තා ෙු සුතරයක් 
එක් ධර්මස්කන්ධයකි. “එකායවනා අයං භික්ඛවෙ මග්වගා 
සත්තානං විසුඬියා” යනාදින් සතිපට්ාානයන් සුවකවින් 
දක්ො ඒොම විභාග කරන බුවින් සතිපට්ාාන සුතරය 
ඒකානුසන්ධික සුතරවයකි. අවන්කානුසන්ධික සුතරයන්හි 
අනුසන්ධික ගණන අනුෙ ධර්මස්කන්ධ ගණන් ගනු ලුවේ. 
ගායාෙන්හි පරශා්න ඇසීම එක් ධර්මස්කන්ධයක් ෙශාවයන් ද 
පිළිතුරු දීම අනික් ධර්මස්කන්ධයක් ෙශාවයන් ද ගණන් ගනු 
ලුවේ. 

“ක ි ජින්ධද ක ි ජධහ - ක ි චු ් රි භාවධය, 
ක ි සංගා ිධගා භික්ඛු - ඔ  ිණ්ධණා ි චුච්ච ි” 
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වම් පරශා්න ගායාෙ එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. 

“පඤ්ච ජින්ධද පඤ්ච ජධහ - පඤ්ච චු ් රි භාවධය, 
පඤ්ච සංගා ිධගා භික්ඛු - ඔ  ිණ්ධණා ි චුච්ච ි.” 

වම් විසර්නනය එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. අභිධර්මවයහි 
එක් එක් තික දුක විභාගයක් එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. එක් එක් 
චිත්තොර විභාගයක් එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. 

කතවම ධම්මා කුසලා? තීණි කුසලමූලානි 
අවලාවභා අවොවසා අවමාවහා තං සම්පයුත්වතා 
වෙදනාක්ඛන්වධා සඤ්ඤාක්ඛන්වධා සංඛාරක්ඛන්වධා 
විඤ්ඤාණක්ඛන්වධා තං සමුට්ාානං කායකම්මං 
ෙචීකම්මං මවනාකම්මං ඉවම ධම්මා කුසලා, කතවම 
ධම්ම අකුසලා? තීණි අකුසලමූලානි වලාවභා වදවසා 
වමාවහා තවදකට්ාා ච කිවලසා තං සම්පයුත්වතා 
වෙදනාක්ඛන්වධා -වප- මවනාකම්මං, ඉවම ධම්මා 
අකුසලා, කතවම ධම්මා අෙයාකතා? කුසලාකුසලානං 
ධම්මානං විපාකා කාමාෙචරා රෑපාෙචරා අරෑපාෙචරා 
අපරියාපන්නා වේදනාක්ඛන්වධා -වප- 
විඤ්ඤාණක්ඛන්වධා, වය ච ධම්මා කරියා වනෙ කුසලා 
නාකුසලා න ච කම්ම විපාකා සේබඤ්ච රෑපං 
අසංඛතා ච ධාතු ඉවම ධම්මා අබයාකතා. 

වම් අභිධර්මවයහි එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. 

විනවයහි සිකපද පිළිබඳ ෙස්තු ඇත්වත්ය, මාතිකා 
ඇත්වත්ය, පදභානනිය ඇත්වත්ය, අන්තරාපන්ති ඇත්වත්ය, 
අනාපත්ති ඇත්වත්ය, තරිකපරිච්වඡ්ද ඇත්වත්ය, ඒ එක් 
වකාට්ාාසයක් එක් ධර්මස්කන්ධවයකි. එහි ෙස්තු නම් ඒ ඒ 
සිකපද පුනවීමට නිමිත්ත ෙූ සුදින්නකයාදිය ය. මාතෘකා යනු 
“ධයා පන භික්ඛු භික්ඛුනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්ධනා සික්ඛං 
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අපච්චක්ඛාය’‘ යනාදි සිකපදවයෝ ය. පදභානනීය යනු 
සිකපදවය් ෙචන විස්තර කිරිමයි. අන්තරාපත්ති යනු සිකපද 
ඇතුළතම පනො ඇති කුඩා සිකපදවයෝ ය. අනාපත්ත යනු 
සිකපදය සම්බන්ධවයන් ඇෙුත් වනා වීම දක්ෙන “අනාප ් ි 
අජානන් ස්ස අසාදියන් ස්ස උම්ම ් කස්ස ඛි ් ච ් ස්ස 
ධවදනට්ඨස්ස ආදිකම්මිකස්ස” යනාදි ඇෙුත් වනා වීම දක්ෙන 
වකාටස ය. තරිකපරිච්වඡ්ද යනු “දසහා ික්කන්ධ  
අනික්කන් සඤ්ඤි නිස්සග්ගියං පාච ් ියං, 
දසාහා ික්කන්ධ  ධවම ිධකා නිස්සග්ගියං පාච ් ියං, 
දසාහා ික්කන්ධ  අන ික්කන් සඤ්කී නිස්සග්ගියං 
පාච ් ියං” යනාදි තරිකපාචිත්ති තරිකදුෂ්කෘතාදී පරවභ්දය 
දක්ෙන වකාටස ය. වමවස් ෙු ධර්මස්කන්ධ විසි එක් දහසක් 
විනය පිටකවයහි ඇත්වත් ය. සුතරා පිටකවයහි ද විසි එක් 
දහසක් ඇත්වත් ය. අභිධර්ම පිටකය විශාාලය. එහි 
ධර්මස්කන්ධ සතළිස් වදදහසක් ඇත්වත්ය. මුද්රිත වපාත් 
බුලූෙම අභිධර්ම පිටකය කුඩා වස් වපවනන්වන් එය 
“වප්යාල” වයාො වකටිකර ඇති බුවිනි. 

නවරරලෝරකෝත්ේත්ර ධ්ර්මය 

වසෝොන් මාර්ගය සකෘොගාමීමාර්ගය අනාගාමීමාර්ගය 
අරහත්මාර්ගය යන ආයයයමාර්ග සතරය, වසෝොන්ඵලය 
සකෘොගාමීඵලය අනාගාමීඵලය, අර්හත්ඵලය යන ආයයය ඵල 
සතරය, නිර්ොණ ධාතුෙය යන ධමම නෙය නෙවලෝවකෝත්තර 
ධර්ම නම් වේ. වලෝවකෝත්තර ධර්මවයෝය ය යන්වනහි වත්රුම 
සත්ත්ෙයන් වලෝකවයන් එවතර කරෙන්නාෙූ ද වලෝකය 
ඉක්මො සිටින්නා ෙු ද ධර්මවයෝය යනුයි. නෙවලෝවකෝත්තර 
ධර්මයන් අතුවරන් ආයයයමාර්ග සතර හා ආයයය ඵල සතර 
පිළිවෙත් පිරීවමන් තම තමන් වකවරහි වෙන වෙනම උපදො 
ගත යුතු ධර්මවයෝ ය. නිර්ොණය වලෝවකෝත්තර ඥනෙලින් 
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පරතයක්ෂ කර ගත යුතු ධර්මවයකි. පයයයාප්ති ධර්මය අසා බලා 
දැරිය යුතු ධර්මවයකි. 

 

රලෝරකෝත්ේත්ර මාර්ගයනේරගේ බලය 

යවමක් පරයම ආයයය මාර්ගය ෙූ වසෝොන්මාර්ගය සිය 
සතන්හි උපදො ගත්වත් වේ නම් එහි බලවයන් ඔහුවග් 
සන්තානවයහි දෘෂ්ටි විචිකිත්සා මතු කිසිම කවලක අන් 
නාතියකදී ෙුෙද නූපදනා පරිදි දුරුෙන්වන්ය. 
අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තුෙන කර්මයන් කරන තරමට ඖොරික 
ෙූ වලෝහාදි අනය ක්වල්ශාවයෝ ද දුරුවෙති. එබුවින් ෙර්මාන 
නාතිවය් තබා අනාගත නාතිෙලදී අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තුෙන 
තරමට බලෙත් ෙූ පේකම් ඔහු අතින් වනා වකවරන්වන් ය. 
සත්ෙයා අපාවයහි උපදින්වන් සක්කාය දෘෂ්ටිය ඇතිතාක් 
පමවණකි. සක්කාය දෘෂ්ටිය පරහීණ බුවින් ඔහුට ඇති අතීත 
අකුශාලකර්මවයෝද ඔහු අපාවයහි උපදොලීමට සමත් වනා 
වෙති. පරයම මාර්ගවය් බලවයන් ඔහු කිසි කවලක අපාවයහි 
නූපදනා පුද්ගලවයක් වෙයි. පරයම මාර්ගඥානය උපදො 
චතුස්සතයයන් පරතයක්ෂ කළ පුද්ගලයාවග් සන්නානවයහි එහි 
ආනුභාෙවයන් වබෝධිපාක්ෂිත ධර්මවයෝ කරමවයන් ෙුවඩති. 
ක්වල්ශාවයෝ පිරිවහති. ඔහු නිෙන් මඟ ඉදිරියටම යන්වන් ය. 
ආපසු වනා එන්වන් ය. එබුවින් ඔහු සසර පමා ෙුෙ ද නාති 
සතකදී සියලූ වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණ නිෙනට 
පුමිවණන්වන්ය. 

සකෘොමී මාර්ගය නම් ෙු ද්විතික ආයයයමාර්ගය උපදො 
ගත් කල්හි එහි බලවයන් වසෝොන්මාර්ගවයන් පරහාණය වනාවී 
ඒ පුද්ගලයන්වග් සන්නාතවයහි ඉතිරිෙ තිබු කාමරාගාදීහු තුනී 
වෙති. තුනී වීමය යනු නිතර නුපදනා බෙට පුමිණිම හා 
කලාතුරකින් උපනද සියුම් වලස පමණක් උපදනා බෙට 
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පත්වීමයි. කාමරාගය අපරහීණ බුවින් වසෝොන් පුද්ගලවයෝ 
චමයුන වස්ෙනය ද වකවරති. සකෘොගාමී පුද්ගලයන්ට කාම 
රාගය කලාතුරකින් ඇති ෙුෙද ගරාමධර්මවයහි වයවදන තරමට 
ඖොරිකෙ නූපදී, සකෘොගාමීමාර්ගවය් බලවයන් වබෝධිපාක්ෂික 
ධර්මයන් ෙුීමවම් වේගයද බලෙත් වේ. එබුවින් සකෘොගාමි 
පුද්ගලයා පරමාද ෙුෙද ඉපදීම ෙශාවයන් වම් වලෝකයට එක් 
ෙරකට ෙඩා වනා පුමිවණ්. 

අනාගාමීමාර්ග නම් ෙු තුන්ෙන වලෝවකෝත්තර 
ආයයයමාර්ගය ඇති ෙු කල්හි එහි බලවයන් ඒ පුද්ගලයාට 
කාමරාගය හා ෙයාපාදය සම්පුර්ණවයන් දුරු ෙන්වන් ය. 
එබුවින් ඔහු කාමවලෝකවයහි නුෙත නූපදින්වන් ය. 

අර්හන්මාර්ග සංඛයාත සතරෙන ආයයයමාර්ගය උපදනා 
කල්හි එහි බලවයන් ඒ පුද්ගලයාට ඉතිරිෙ තුබු 
සකළක්වල්ශාවයෝ පරහීණ වෙති. ඔහු සසර මතු නූපදන්වන් ය. 
ආයයයඵලයන්වගන් සිදුකරන විවශා්ෂ කෘතය නුත්වත් ය. ඔෙුහු 
මාර්ගයන් අනුෙ පෙත්වනෝය. ඒොට පුමිණි ආයයයපුද්ගලයන්ට 
ඵලසමාපත්තිසුඛය ලුබිය හුකිය. 

නිර්ොණධර්මයාවග් ආනුභාෙය, ස්ථීරත්ෙය හා 
වකවලස් නුසීමට ආයයයමාර්ගයන්ට සහාය වීමය. වලෝකවයහි 
ඇති අනයෙස්තුහූ පරණ විවමන් නරක් වෙති. කවලකදී 
සම්පුර්ණවයන් ම විනාශා වෙති. පරණ වීවමන් නරක් ෙන 
ස්ොභාෙය හා නුවසන ස්ොභාෙය නිෙනට නුත. එබුවින් 
රහත්ෙ පිරිනිෙන් පාන්නා ෙූ පුද්ගලයාට නීවීම නුති වි වගාස් 
නුෙත සසරට එන්නට සිදු වනා වේ. 

ත්වරත්ේ කරමයකනිේ ධ්ර්ම වි ාගය  

පයයයාප්ති ධර්මය, පරතිපත්ති ධර්මය, පරතිවේධ ධර්මය, 
කියා ද ධර්මය තුන් ආකාර වේ. සුතරාභිධර්ම විනය සංඛයාත 
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පිටකතරය පයයයාප්ති ධර්ම නම් වේ. එහි ශාරාෙකභාෂිත - 
සෘෂිභාෂිත - වද්ෙභාෂිතවයෝ ද ඇත්තාහ. අනංගණසුතරය, 
සම්මාදිට්ඨී සුතරය, අනුමාන සුතරය, චූලවේදල්ල සුතරය, 
මහාවේදල්ල සුතරය යනාදීහු ශාරාෙක භාෂිතවයෝ ය. බාහිර 
තෙුසන්වග් භාෂිතවයෝ ඍෂි භාෂිතවයෝ ය. මජ්ක්ධීමනිකාවය් 
පරිේබානක ෙග්ගවයහි හා සුතර නිපාතවය් පාරායන ෙග්ගවයහි 
ද තෙත් සමහර තුන්ෙල ද ඍෂිභාෂිත ඇත්වත් ය. වද්ෙතා 
සංයුත්ත වද්ෙපුත්තසංයුත්ත මාරසංයුත්ත බරහ්මසංයුත්ත 
සක්කසංයුත්තාදිවයහි වද්ෙභාෂිතවයෝ ඇත්තාහ. ශාරාෙක භාෂිත 
ධර්මෙලින් සමහරක් බුදුරදුන් විසින් අනුමත කරන ලද බුවින් 
ද, සමහරක් බුදුරදුන්වග් ධර්මයට අනුකුල බුවින් ද පිටකතරයට 
ඇතුළු කර ගත්වත් ය. වද්ෙතාදින් විසින් විචාල පරශා්නයන් 
විසඳිම් ෙශාවයන් තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළ සුතරධර්මයන් 
සම්පුර්ණ වීමට ඒ පරශා්න ද ඇතුලත් විය යුතු බුවින් වබාවහෝ 
වද්ෙභාෂිත ඍෂිභාෂිතයන් පිටකතරයට ඇතුළත් කර තිවේ. 
ඇතුම් වද්ෙ භාෂිතයන් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් නුෙත 
ෙොළ බුවින් පිටකතරයට ඇතුළත් කර තිවේ. පිටකතරය ධර්මවය් 
අර්යවිෙරණය කරන වනාවයක් භාෂාෙලින් සම්පාදනය කර 
ඇති අටුො ටීකා සන්න ගුටපද ගරන්යවයෝ ද ඛුද්දසික්ඛා 
මූලසික්ඛා අභිධම්මත්යසංගහ අභිධම්මාෙතාර ආදි සංගරහ 
ගරන්යවයෝ ද, එක් එක් ධර්ම වකාට්ාාසයක් විස්තර කරන 
ගරන්යවයෝ ද පිටකතරවය් පරිොර ගරන්යවයෝ ය. ඒො ද 
පයයයාප් ි  ේමය වලස සුලකිය යුතුය. 

සතර අපාවයන් මිදීම සඳහා ද, වදේමිනිස් සුප හා 
නිෙන් සුප ලුබිම සඳහා ද, පිරිය යුතු ශාාසනික පරතිපත්තිය 
පර ිප ් ි ේමය ය. ගිහියන් විසින් ඔෙුන්ට සුදුසු පරිදි ද 
පුවිද්දන් විසින් පුවිද්දන්ට සුදුස් පරිදි ද පිළිවෙත් පිරිය යුතුය. 
දන්දීම, මාපියනට ගිලනුන්ට මහල්ලන්ට සිල්ෙතුන්ට උෙටුන් 
කිරිම, නවනෝපකාරි කරියා කිරිම, ෙත් පිළිවෙත් කීරිම, 
පඤ්චශාීලය, අෂ්ටාංගශාීලය, දසශාිලය, සාමවන්ර ශාීලය, 
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උපසම්පො ශාිලය, වතවළස් ධුතාංග, ඉන්ද්රිය සංෙරය, 
ආජීෙපාරිශාුද්ධි ශාීලය, පරතයසන්නිිඃශ්රීත ශාීලය, නීෙරන පරහාණය, 
නාගරියානුවයෝගය, ශාමය විදර්ශානා භාෙනා, 
රෑපාෙචරාරෑපාෙචරසමාපත්ති යනාදීහු ශාාසනික පරතිපත්තීහු 
ය. ආයයයමාර්ග සතර ආයයයඵල සතර නිර්ොණය යන නෙ 
වලෝවකෝත්තර ධර්ම පර ිධේ   ේමය ය. 

ධ්ම්ම යන වරචනරයේ රත්ේරුම 

“අත්තානං ධාවරන්වත චතුසු අපාවයසු ෙට්ටදුක්වඛසු 
ච අපතමාවන කත්ො ධාවරතීති ධම්වමා” යනුවෙන් දැක්වෙන 
පරිදි දරන්නා ෙු අර්යයන් ධර්ම නම් වේ. දැරිම නම් සතර 
අපායට ෙුවටන්නට වනාදී සංසාරදුිඃඛයට ෙුවටන්නට වනාදී 
රැකිමය. පයයයාප්ති ධර්මය අසා බලා සිතින් දරන්නා ෙු 
ධර්මයට අනුෙ පිළිවෙත් පුරන්වනෝ ද වලෝවකෝත්තර ධර්මයන් 
පරතිවේධ කවලෝ ද ධර්මය දරන්වනෝ ය. ධර්මය තමන් 
දරන්නෙුන් සතර අපායටත් සංසාරදුිඃඛයටත් ෙුවටන්නට 
වනාදි ආරක්ෂා වකවර්. සත්ත්ෙයන් දැරිම විවශා්ෂවයන් 
කුවරනුවය් ආයයයමාර්ග නිර්ොණ යන වලෝවකෝත්තර ධර්ම 
පවසනි. වලෝවකෝත්තර මාර්ගෙලින්  ඒො ඇති කරගත් 
පුද්ගලයන් දුක්ෙලින් මිදවීම ඉහත දක්ෙන ලදී. වලෝවකෝත්තර 
මාගයෙලින් වකවළස් දුරු කර සත්ත්ෙයන් දුකින් මුදෙන්වන් 
නිර්ොණ ධර්මවය් ද සහායත්ෙය ඇතිෙ ය. එබුවින් සතරමාගය 
නිර්ොණ යන ධමම පස වකළින් ම සත්ත්ෙයන් දුකින් මුදෙන 
ධමමය යි කියනු ලුවේ. පයයයාප්ති ධමමවයන් වකවරන්වන් 
සත්ත්ෙයා හට දුකින් මිදීවම් මාගයය දැක්වීම ය. 
පරතිපත්තිධමමවයන් සත්ත්ෙයා අපාවයන් මිදවීමත් සුගතියට 
පුමිණ වීමත් මාගයඵලනිර්ොණයන් ලබාදීමත් කරනු ලුවේ. 

ධ්ර්මරයේ ගණු 
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ස්වාක්ඛාධ ා භගව ා  ම්ධමා, සන්දිට්ඨිධකා, 
අකාලිධකා, එහිපස්සිධකා, ඔපනයිධකා, පච්ච ් ං 
ධවදි බ්ධබා විඤ්ඤූහී ි. වම් වබාවහෝ සුතර වද්ශානාෙල දක්නට 
ලුවබ ධමමගුණ පාාය ය. එයින් ධමමයවය් ගුණ සයක් දැක්වේ. 
එහි වත්රුම වමවස් ය. 

1. සේවරාකේඛාරත්ා  ගවරත්ා ධ්ම්රමා, 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ධමමය මුල මුද අග යන 
තුන් තුන ම යහපත් ෙන පරිදි මනාවකාට වද්ශානය කරන 
ලද්වද් ය.  

2. සනේදිට්ඨිරකා, 

ඒ ධමමය වතවම් එය අනුෙ පිළිපදින්නා ෙූ 
සත්පුරුෂයන් ෙර්තමාන භාෙවය්දීම පරතයක්ෂ ෙන ගුණෙලින් 
යුක්ත ෙන්වන් ය. 

3. අකාලරිකා, 

ඒ ධමමය වතවම් එය අනුෙ පිළිපදින්නා ෙූ වහෙත් ඒ 
ධමමය කරියාවෙහි වයාදෙන්නා ෙූ සත්පුරුෂයනට ෙෂයගණන් 
මාසගණන් ගත වීවමන් වනාෙ එදිවනො ම ලුබිය හුකි 
ගුණෙලින් යුක්ත ෙන්වන් ය.  

4. එහපිසේසරිකා, 

ධමමය වතවම් ඇවිත් වම් සසුවනහි පිළිවෙත් පුරා 
බලන්නය යි අනයයන්ට නිර්භිතෙ කිය හුකි අනයයන් ඇද 
දැමීමට සුදුසු ගුණ ඇත්වත් ය. 

5.  ඕපනයරිකා,  
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වම් ධමමය වතවම්, අන් හුම ෙුඩක් ම පසුෙ කරන්නට 
තබා සුම ෙුඩකට ම කලින් තමාවග් සිවතහි පිහිටුවීමට සුදුසු 
ෙන්වන් ය. 

 

 

6. පච්චත්ේත්ං රවරදිත්බ්රබා විඤේඤූහි, 

ධමමය වතවම් එය අනුෙ පිළිපදින්නා ෙූ සත්පුරුෂයනට 
අන්තුනකින් වනාෙ තමාවග්ම සිත් තුළින් ම අවහෝ සුපය, 
අවහෝ යහපත්ය කියා දැවනන ගුණවයන් යුක්ත ෙන්වන්ය. 
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10  

සේවරාකේඛාත් ගුණය 

 
ධර්මගුණයන් අතුවරන් ස්ොක්ඛාත ගුණය වබවහවින් 

කිය යුත්වත් පයයයාප්තිධර්මය සම්බන්ධවයනි. වලෝකවයහි 
අවන්ක ශාාස්තෲන් විසින් පරකාශාිත එකිවනකට වෙනස් 
වබාවහෝ ධර්ම ඇත්වත් ය. යම් ශාාස්තෲෙරයකුවග් ධර්මවයහි 
ඇතය යි කී වදය ඒකාන්තවයන්ම ඇති නම්, යමකින් 
සිදුවෙතු යි දැක්ෙු ඉෂ්ට ෙූ වහෝ අනිෂ්ට ෙූ වහෝ ඵලයක් 
ඒකාන්තවයන් ඇති වේ නම්, පුරෙන්නට අඩු තුන් නුති නම්, 
ෙුරදුණු තුන් නුතිනම්, මුල මුද අග යන තුන් තුන ම 
යහපත් වේ නම් ඒ ධර්මය ඒකාන්ත සතයය ධර්මයකි. එබඳු 
ධර්මයක් වේ නම් ධර්මය ඒකාන්තවයන් යහපත් ෙූ ධර්මවයකි. 
ඒ සෙමකාර සුන්දරත්ෙය ධර්මවය් ස්ොක්ඛාත ගුණය ය. 

ඇතුම් ශාාස්තෲන් විසින් ධර්මය වද්ශානය කර 
තිවබන්වන් ඒ වද්ශානය කරන කාරණය ගුන හරි දැනීමකින් 
දැකීමකින් වනාෙ පරිකල්පනවයනි. අනුමානවයනි, වලෝකය 
ගුන කල්පනා කරන්නාෙු ඇතුම්හු, පුටුෙක් ඇත්වත් වම්සයක් 
ඇත්වත් වගයක් ඇත්වත් රියක් ඇත්වත් ඒො තනන්නන් ද 
ඇති නිසාය. තනන්නෙුන් නුතිෙ ඒො කෙරාකාරයකින්ෙත් 
ඉවේ ඇතිෙන්වන් නුත. එවමන් සමබිම්-කඳු-වහල් සහිත ෙූ, 
ගං-වහෝ-විල්-මුහුදු සහිත ෙූ, ඉර-සඳ-තාරකා සහිත ෙු, රන්-රිදී-
මුතු-මුණික් ආදි වනාවයක් ෙස්තු සහිත ෙු, අවන්කපරකාර 
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ෙෘක්ෂ ලතා සහිත ෙූ, අවන්ක සත්ත්ෙයන් සහිත ෙු, ඉතා විචිතර 
ෙූ වම් වලෝකවය් තනන්නකු නුතිෙ ඉවේ ඇති විය වනාහුකි 
ය. වමය තුනු වකවනකු ද විය යුතුයුයි සිතති. වම් විශාාල 
වලෝකවය් සුළු බලයකින් සුළු දැනුමකින් වනා තුනිය හුකිය. 
වලෝකය තුනිය හුකි විමට  ඕනෑ ම වදයක් සිතීම් 
මාතරවයන්ම නිර්මානය කළ හුකි පුදුම බලයක ්ඇති සියල්ල 
ගුන ම දැනුම ඇති සර්ෙබලධාරිසෙමඥයකු සිටිය යුතුය යි 
සිතති. එබඳු පුද්ගලයකු වපාවළාවෙහි දක්නට නුති බුවින් 
මුෙුම්කරු අහවසහි අන්වලාෙක ඇතය යි සිතති. එතරම් 
බලයක් ඇති පුද්ගලයා මිනිසුන් වස් දිරන්නකු මුවරන්නකු 
වනාවී හුම කල්හි ජිෙත් ෙන්නකු වකාට සිතති. මිනිස්වලාෙ 
වනාවයක් දුක් කරදර දක්නා ෙූ ඔෙුහු සෙමබලධාරි වදවියන් 
වෙවසන තුන නිදුක් තුනකුයි කල්පනා කරති. වදවියන් 
වකවරහි භක්තිමත් ෙ විසීවමන් හා පුදපූනා කිරීවමන් වදවියන් 
සතුටු කිරීම එහි යාවම් උපායය යි කල්පනා කරති. වමවස් 
කල්පනා වකාට අනුමානවයන් පෙසන මුල මුද අග යන තුන් 
තුනින් එක් තුනකුදු යහපත් වනා ෙන අසතය ධර්මවයෝ 
දුරාඛයාත ධර්මවයෝ ය. 

“දුරක්ඛාවත භික්ඛවෙ, ධම්මවිනවය වයා ච 
සමාදවපති යං ච සමාදවපති වයා ච සමාදපිවතා 
තයත්තාය පටිපජ්නති, සේවබ වත බහුං අපුඤ්ඤං 
පසෙන්ති.” 

(අංගුත්තර ඒකක) 

“මහවණනි, දුරාඛයාත ධර්මවිනවයහි යවමක් ඒ ධර්මය 
වසස්සන්ට පිළිගන්ෙයි ද යමකුට පිළිගන්ෙයි ද යවමක් 
පිළිවගන පිළිපදී ද ඒ සියල්වලෝම වබාවහෝ අකුසල් රැස් 
වකවරතිය” යනු එහි වත්රුම ය.  
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තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත ධර්මය වමවස් 
විය හුකිය යි වහ්තු යුක්ති පරිකල්පනවයන් අනුමානවයන් 
වද්ශානය කරන ලද්දක් වනාෙ සර්ෙඥතාඥානවයන් පරතයක්ෂ 
ෙශාවයන් දැන, පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැක වද්ශානය කරන ලද්දකි. 
අතීත කල්ප පරම්පරාවෙහි අනන්තවලෝකධාතු ගත 
සත්ත්ෙයනට ඉෂ්ට විපාක වගන දුන් කර්මයන් වම්ොය යි 
සර්ෙඥතාඥානවයන් හරියට ම දැන තයාගතයන් ෙහන්වස් 
කුශාලයන් පනො ෙොළහ. එවස් ම අතීත කල්ප පරම්පරාවෙහි 
සත්ත්ෙයන්ට අනිෂ්ට විපාකයන් අති කළ කර්මයන් 
සර්ෙඥතාඥානවයන් හරියට ම දැන ෙොරා වම් වම් ධර්මවයෝ 
අකුශාලවයෝ ය යි අකුශාලයන් පනො ෙොළහ. ඒ ඒ පුද්ගලයන්ට 
අන්තරාය ෙූ ධර්මයන් හරියට ම දැක වම් ධර්මවයෝ 
අන්තරායිකවයෝය යි අන්තරායික ධර්ම පනො ෙොළහ. පින් 
කළ සත්ත්ෙයන්වග් ොසභුමි ෙන දිෙයබරහ්ම වලෝකයන් 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් ම දැක ඒො පරකාශා කළහ. එවස්ම පේ කළ 
සත්ත්ෙයන්වග් ොසභුමි ෙන සතර අපාය පරතයක්ෂ ෙශාවයන් 
ම දැක පරකාශා කළහ. කාම රෑප අරෑප සංඛයාත භෙතරවයහි 
ස්ථීර කිසිෙක් නුති බෙ පරතයක්ෂ ෙශාවයන් ම දැක අනිතය 
ධර්මය පරකාශා කළහ. එවස් ම පරතයක්ෂ ෙශාවයන්ම දැක ම 
වලෝකවය් දුිඃඛස්ෙභාෙ හා අනාත්මස්ෙභාෙ ෙොළහ. සසර දුක 
ඉන් මිවදනු පිණිස අතීත බුදු පවස්බුදු මහරහතන් ෙහන්වස් 
විසින් පිවිස ෙොළ නිතයසුඛය ෙූ වලෝවකෝත්තර නිර්ොණ 
ධාතුෙ උන් ෙහන්ස්ලා දුටු පරිදිම පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැක ෙොරා 
නිර්ොණ ධර්මය පරකාශා කලහ. නිර්ොණ මාර්ගය ෙු සතර 
සතිපට්ාාන - සතර සමයක්පරධාන - සතර ඍඬිපාද - 
පඤ්වච්න්ද්රිය - පඤ්චබල - සප්තවබෝධයංග - ආර්යඅෂ්ටාංගික 
මාර්ගය යන සත්තිස් වබෝධිපක්ෂික ධර්මයන් පරතයක්ෂ 
ෙශාවයන් දැන ම ෙොළහ. පඤ්චස්කන්ධය - ද්ොදසායතනය - 
අටවලාස්ධාතු - වදවිසි ඉන්ද්රිය - පරතීතය සමුත්පාදය - 
චතුරාර්යසතයය යනාදි ධර්මයන් අනුමානවයන් වතාරෙ 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් ම දැන ෙොළහ. පරතයක්ෂ ෙශාවයන් ම දැන 
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ෙොළ බුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය 
සර්ොකාරවයන්ම සතය ධර්මයකි. දිනක් ධගෝ මක ධච් ිය 
නම් ස්යානවය් දී තයාගතයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස් 
විසින් වද්ශානය කරන ධර්මය වමවස් සහතික වකාට ෙොළ 
වස්ක. 

“අභිඤ්ඤායාහං භික්ඛවෙ, ධම්මං වදවසමි වනා 
අනභිඤ්ඤාය, සනිොනාහං භික්ඛවෙ ධම්මං වදවසමි වනා 
අනිොනං, සප්පටිහාරියාහං භික්ඛවෙ ධම්මං වදවසමි වනා 
අප්පටිහාරියං, තස්ස මය්හං හික්ඛවෙ අභිඤ්ඤාය, ධම්මං 
වදසයවතා වනා අනභිඤ්ඤාය, සනිොනං ධම්මං වදසයවතා 
වනා අනිොනං, සප්පටිහාරියං ධම්මං වදසයවතා වනා 
අප්පටිහාරිං, කරණීවයා ඔොවො, කරණීයා අනුසාසනී, අලං ච 
පන වො තුට්ඨීයා අලං අත්තමනතාය අලං වසාමනස්සාය 
සම්මාසම්බුව ා ෙත භගො ස්ොක්ඛාවතා ධම්වමා 
සුපටිපන්වනා සංවඝාති” 

(අඬිගුත්තර තිකනිපාත) 

“මහවණනි, මම ස්කන්ොයතනධාත්ොදී ධර්මයන් 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැන ම වද්ශානය කරමි. වනා දැන වද්ශානය 
වනා කරමි. වහ්තු සහිත ෙ වද්ශානය කරමි. වහ්තු රහිතෙ වනා 
වදසමි. විරුද්ධොදීන් බුහුර කීරිම් ෙශාවයන් පරාතිහාර්ය 
සහිතෙ ම ධර්මය වද්ශානය කරමි. පරාතිහායයය රහිතෙ වනා 
වදසමි. මහවණනි, එවස් ධර්මය වද්ශානා කරන්නා ෙූ මාවග් 
අෙොදය අනුශාාසනය කළ යුතු ය. මහවණනි, වතාපට 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඒකාන්තවයන් සමයක්සම්බු යහ. 
ධර්මය ස්ොක්ඛයාතය, සංඝයා සුපරතිපන්නය යි සතුටු වීමට 
සුදුසු ය” යනු එහි වත්රුමය. වම් ධද් නය කෙ කල්හි දහසක් 
ධලෝකදා ු කම්පි  විය.    
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පරම සතයය ෙු තයාගත ධර්මය කිසිෙකුට වබාරු කළ 
වනාහුකි ය. ොද වකාට ධර්මය වබාරු කිරිවම් අදහසින් 
වබාවහෝ ක්ෂතරිය පණ්ඩිතවයෝ ද, බරාහ්මණ පණ්ඩිතවයෝ ද, 
ගෘහපති පණ්ඩිතවයෝ ද, ශාරමණ පණ්ඩිතවයෝ ද, බුදුරදුන් වෙත 
පුමිණිවයෝ ය. ඔෙුන්වගන් ඇතුවමක් පරානයට පත්ෙ පළා 
ගියහ ඇතුවමක් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ම ශාරාෙකවයෝ ෙූහ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය පරම සතයයක් ෙන බුවින් 
ද, මුල මුද අග යන තුන් තුනින් වකාතනකෙත් පිරවිය යුතු 
අඩුෙක් නුති බුවින් ද, සකස් කළ යුතු තුනක් නුති බුවින් 
ද, නිෂ්ඵලය ෙුඩිය කියා බුහුර කළ යුත්තක් නුති බුවින් ද, 
ඒ ධර්මවයන් අපාය දුිඃඛවයන් සංසාර දුිඃඛවයන් මිදී සඟවමාක් 
සුප ලුබීවම් වනා ෙරදින පරතිපොෙක් දක්ෙන බුවින් ද, ඒ 
ධර්මය අනුෙ පිළිපදින්නෙුන්ට ඒ පිළිපුදීවමන් වලෞකික 
වලෝවකෝත්තර සකල සම්පත්තින් ම ලුබිය හුකි ෙන බුවින් ද 
ඒ ධර්මය ස්ොඛයාත ධර්මයක් ෙන්වන් ය. වමවතකින් දක්ෙන 
ලද්වද් පයයයාප්ති ධර්මයාවග් ස්ොඛයාත ගුණය ය. 
පයයයාප්තිධර්මය ස්ොඛයාත ෙන කල්හි ඒ ධර්මවයන් දක්ෙන 
උසස් වදය ෙූ නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය ද ස්ොඛයාත ෙන්වන් 
ය. ධර්මයාවග් ස්ොඛයාත ගුණය විශාුද්ධිමාර්ගාදිවයහි 
වනාවයක් කරමෙලින් දක්ො ඇත්වත් ය. 

ධ්ර්මගණු ගාථා 

1. ධම්වමා පවනවසා සුගතප්පසත්වයා 
තරණීෙ සංසාර මහණ්ණෙස්ස, 
බරහ්මාසුරාදීහි නමස්සනීවයයා 
රවසා රසානං පරවමා තිවලාවක 

2. මහාගවො මච්චුනරා පහාවනා 
සේබීතිනාසාය විවසසමන්වතා, 
සේබත්ය ොවනන ච කප්පරුක්වඛා 
චින්තාමණී භද්දඝවටාෙ ධම්වමා, 
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3. ධම්මං විනා නත්ථි පිතා ච මාතා 
තවමෙ තාණං සරණං පතිට්ාා 
තස්මා හි වභා කිච්චමඤ්ඤප්පහාය 
සුණාය ධාවරය චරාය ධම්වම. 

(රසොහිනී) 

රත්ේරුම - 

(1) සුගතයන් ෙහන්වස් විසින් පසස්නා ලද වම් 
ධර්මය සංසාරමහාර්ණෙයට පසුරක් ෙුනිය. බරහ්මාසුරාදීන් 
විසින් නමස්කාර කළ යුතු ෙූ වම් ධර්මය තුන්වලාෙ ම ඇති 
රසයන් අතුවරන් උත්තම රසය ය. 

(2) වම් ධර්මය නරාමරණයන් නුති කරන 
මවහෞෂධවයක. සියලූ උෙදුරු දුරු කරන විවශා්ෂ මන්තරවයක, 
වම් ධර්මය සකලාර්යයන් පරධානය කරන බුවින් කප්රුකක්ස 
සිතුමිණක් භද්රඝටයන් ෙුනිය. 

(3) ධර්මය හුර සත්ෙයන්ට මෙක් පිවයක් නුත. ඒ 
ධර්මය ම සත්ත්ෙයනට ආරක්ෂාෙය, සරණයය, පරතිෂ්ාාෙය. 
පින්ෙත්නි, එබුවින් අන් සියළු ෙුඩ නෙත්ො ඒ දහම අසේ 
දරේ, ධර්මවයහි හුසිවරේ. 

තයගත ධර්මයට අනුෙ පිළිපුද වදේමිනිස් සුප හා 
නිෙන් සුප ලුබුවෙෝ ඉතා වබාවහෝ ය. පිළිපුදීමක් නුතිෙ 
පහත් සිතින් ඒ ධර්මය ඇසීම මාතරවයන්ම ද වදේමිනිස් සුප 
ලුබු තිරිසන් සතුන් පිළිබඳ කයා ද වබෞද්ධ සාහිතයවයහි 
දක්නා ලුවේ. ඉන් කිහිපයක් වමවස් ය. 

මණේොකු රදේවරපතු්ර 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් චම්පානුෙර ගග්ගරා නම් 
වපාකුණ සමීපවය් දහම් වදසු අෙස්යාෙක ඒ වපාකුවණහි විසු 
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මුඩිවයක් වගාඩ වී දහම් අසන පිරිස වකළෙර බුදුන්වග් මිහිරි 
දහම් හ ට කන් දිවගන සිටිවය් ය. වකවිටක් ද අවත් ඇතිෙ 
වගාපල්වලක් එහි පුමිණ සන්සුන්ෙ දහමට කන් දී සිටින මහ 
පිරිස දැක වතවම් ද පිරිස් වකළෙරට වගාස් වකවිට බිම හුණ 
එහි නුෙතිණ. ඔහුවග් වකවිට වකාන පිහිටිවය් බණට කන් දී 
වගන සිටි මුඩියාවග් හිස මතය. ඌ එවකවනහිම මුරී බණට 
කන් දී වගන සිටිවම් පිවනන් තෙුතිසා වදේවලාෙ වොවළාස් 
වයාදුන් රන් විමනක උපන්වන් ය. තමාට වම් මහත් ෙු 
සම්පත්තිය වකවස් ලුබුවණ් දැයි විමසන්වන් බණ ඇසීවම් 
පිවනන් ම ලද බෙ දැන ඉමහත් සතුටට පුමිණ කාරණය 
බුදුරදුන්ට දන්ෙනු පිණිස එවකවණහි  ම විමානයත් සමඟ ම 
මිනිස් වලාෙට අෙුත් මහනනයා බලාසිටියදී ම සිය පිරිෙරත් 
සමඟ විමානවයන් බුස භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් පා ෙුඳ 
තමා හදුන්ො දුන්වන් ය. බුදුරනාණන් ෙහන්වස් ඔහුට ධර්ම 
වද්ශානය කල වස්ක. මණ්ඩුක වද්ෙපුතර වසෝොන් ඵලවයහි 
පිහිටිවය් ය. ඒ සමාගමවය් දී සුොසු දහසක් සත්ත්ෙයනට 
ධර්මාභිසමය විය. 

(විමානෙත්යු) 

බණ ඇස ූගුරඬියා 

ලක්දිෙ රුහුණු නනපදවයහි මාගම කාෙන්තිස්ස රනු 
රනය කරෙන කල්හි තලංගරතිස්ස පේබතොසී මහා ම්මදින්න 
වතරණුවෙෝ මහාරේභක නම් වලවණහි ොසය කළහ. ඒ වලණ 
සමීපවය් තුඹසක ගුරඬිවයක් ොසය කවළ් ය. පසු කවලක ඌ 
අන්ධෙ තුඹසින් පිටතට වී වගාදුරු වසායා යා වනාහුකිෙ 
නිරාහාරෙ දරණ ලා වගන සිටිවය් ය. මහාධම්මදින්න 
වතරණුවෙෝ එවස් වහාත් අසරණ සතා දැක අනුකම්පාවෙන් 
ඌට ඇවසන වස් මහා සතිපට්ාාන සුතර ධර්මය සජ්ඣායනා 
කළහ. අසරණ සතා ඒ හ  සිත පහො වගන ඇසුවේය. 
එවකවනහි කබරවගාවයක් එහි පුමිණ ගුරඬියා මරා කෑවේ 
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ය. බණට සිත පහො වගන සිටිවම් පිවනන් ගුරඬියා 
අනුරාධපුරවය් දුටුගුමුණු රනුවග් ඇමතියකුවග් වගයි ඉපද 
තිස්ස නම් ඇමතිවයක්ෙ වබාවහෝ සම්පත් ඇතිෙ සිට වබාවහෝ 
පින් වකාට ආයු වකළෙර තේතිසා වදේවලාෙ උපන්වන් ය. 

(රසොහිනී) 

සාධ්කුාර දීම 

සුෙුත් නුෙර විසූ  එක් රෑමත් කාන්තාෙකවග් සුමියා 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වගන් බණ අසා ගිහිෙ සිට වම් ධමමය 
අනුෙ වනා පිළිපුදිය හුකිය යි සිතා විහාරයට වගාස් එක්තරා 
පිණ්ඩපාතික වතරනමක් සමීපවයහි පුවිදි විය. පවස්නදී 
වකාවසාල් රනතුමා අස්ොමික ෙු ඒ කාන්තාෙ ස්ෙකීය 
අන්තිඃපුරයටවගන්ො ගත්වත් ය. දිනක් රනතුමා නිලුපුල් මල් 
මිටියක් වගන අන්තිඃපුරයට පිවිස එක් ස්තරියකට එක මල 
බුගින් දුන්වන් ය. ඒ කාන්තාෙට මල් වදකක්ම ලුබුවණ්ය.  ඕ 
ඉමහත් පරීතියකින් එ මල් වගන සිප මුවින් මාවනල් මල් සුෙඳ 
විහිවදන ඇවග් සුමියා සිහි වී හු ුො ය. රනතුමා ඇවග් 
කරියාෙ දැක ඇය වගන්ො කරුණු විචාවළ්ය. වම් වතාවමෝ 
මුවින් මාවනල් මල් සුෙඳ විහිවදන ඇවග් පුරාණ සුමියා සිහි 
වී හු ු බෙ රනුට දැන්ෙූො ය. රනුට එය වනාපිළිගත හුකි විය. 
වදතුන් ෙරක් ඇසූ කී නමුත් රනු එය විශා්ොස වනාකවළ් ය. 
රනතුමා ඇවග් කීම විමසනු පිණිස පසු දින සියලූ ම සුෙඳ 
ෙර්ග රනවගයින් ඉෙත් කරො අසුන් පනො බුදුපාවමාක් 
මහසඟන ෙුඩම කරො දන් දී ස්තරීයවගන් ඒ භික්ෂුෙ අසා 
දැනවගන බුදුරදුන්වෙත එළඹ “ස්ොමිනි, අපට අනුවමවෙනි 
බණ කීමට අසෙල් භික්ෂුන් ෙහන්වස් නෙත්ො නුඹ ෙහන්වස් 
වසසු භික්ෂුන් ෙහන්වස් සමඟ විහාරයට ෙුඩම කරන 
වස්ක්ො’යි සුල කවළ් ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් භික්ෂුන් සමග 
විහාරයට ෙුඩම කළ වස්ක. වතරණුෙන් දහම් වදසුම අරඹනු 
සමගම රනවගය සුෙඳ දැයින් පිරීගියාක් වමන් විය. රනතුමා 
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කාන්තාෙවග් කීම සුබෑය යි පුහුදී පසු දින භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වෙත එළඹ වතරනුෙන්වග් මුවින් සුෙද විහිදිවම් 
වහ්තුෙ විචාවළ්ය. “මහරන, ඒ භික්ෂුෙ අතීතවයහි දහම් අසමින් 
පරීතිවයන් සාදුකාර දුන්වන් ය. ඒ පිවනන් ඒ භික්ෂුෙවග් මුවින් 
සුෙඳ විහිවදන්වන් ය’යි භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙොළ වස්ක. 

සද් ම්ම ධදසනාකාධල - සා ුසා ු ි භාසධ ා, 
මුඛධ ා වාසධ  ගන්ධ ා - උප්පලං ව යධථාදධක” 

(මවනෝරයපූරණී) 

තයාගත ධර්මය ඇසීම් මාතරවයන් හා සාදුකාරදීම් 
මාතරවයන්ද එවස් කරනුෙන්ට වනාවයක් අනුසස් ලුවබන්වන් 
ඒ ධර්මවය් යහපත් බෙ වහෙත් ස්ොඛයාත භෙය නිසාය. 
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11 

 සනේදිට්ඨීක ගුණය 

 
 සන්දිට්ඨිධකා අකාලිධකා, එහිපස්සිධකා, ඔපනයිධකා, 

පච්ච ් ං ධවදි බ්ධබා විඤ්ඤුහි යන පදෙලින් කියුවෙන 
ගුණ පස විවශා්ෂවයන් ඇත්වත් වලෝවකෝත්තර ධර්මයන්හිය. 

සන්දිට්ඨිධකා යන ෙචනවය් වත්රුම, අනුන් කියනු 
අසා එබදු වදයක් ඇතය යි අනුමානවයන් සිතා ගන්නා 
වදයක් වනාෙ, වම් නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය තම තමන් විසින් 
ම දැක තමන් විසින් පරතයක්ෂ කර ගත හුකි ධර්මයක්ය යනුයි. 

චෙදයකු විසින් ෙර්ණනා කරන වබවහතක් වසස්සන් 
විසින් වනා ලුබිය හුකි - ලබා ෙුළඳුෙ ද කියන ගුණ වනා 
දැකිය හුකි වදයක් වේ නම්, එය පිළිගත හුකි උසස් වකාට 
සුලකිය හුකි වබවහතක් වනාවේ. යමකු යම් ධර්මයක් තමා 
තුළ ඇති කර වගන එයින් උසස් ඵල ලබා සිටිමි යි කිෙ ද එය 
වසස්සන්ට තම තමන් තුළ ඇති කර ගත වනා වහන 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැකිය වනා වහන ධර්මයක් වේ නම් එය 
උසස් වකාට සුලකිය හුකි පිළිගත හුකි ධර්මයක් වනාවේ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පරකාශා කරන සතරමාර්ග 
සතරඵල ධර්ම වසස්සන්ටත් තම තමන් තුළ උපදො පරතයක්ෂ 
කර ගත හුකිය. නිර්ොණ ධර්මය ද වලෝවකෝත්තර ඥානවයන් 
වසස්සන්ට ද පරතයක්ෂ කර ගත හුකිය. වකවනකු වදවදනකු 
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විසින් පමණක් දැන සිටිනොය කියන වදය අසතයය ද විය 
හුකිය. සතය ෙුෙ ද නිසුකෙ පිළිගුනීමට දුෂ්කරය. වබාවහෝ 
වදවනකු දැන ඇති, දැක ඇති, පරතයක්ෂ කර ඇති, ධර්මයක් වේ 
නම් ඒ ධර්මය පරතයක්ෂ කර වනාගත් අය විසින් ද එය පිළිගත 
හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පරකාශානය කරන 
නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය උන් ෙහන්වස් විසින් පමණක් වනාෙ 
තෙත් වබාවහෝ වදවනකු විසින් ද තම තමන් තුළ උපදො 
වගන පරතයක්ෂ කර වගන සිටින ධර්මවයකි. එබුවින් ඒ 
ධර්මය පිළගුනීමට සුදුසු පිළිගත හුකි ධර්මවයකි. අර්හත්ෙය 
වසස්සන් විසින් ලුබිය හුකි වනා ලුබිය හුකි බෙ පිළිබඳ 
බුදුරදුන් හා වච්ඡ නම් තෙුසා අතර ඇති ෙූ සාකච්ඡාෙක් 
වමවස්ය:- 

“පින්ෙත් වගෞතමවයනි, මා වම් කයා කරන්වන් ඔබ 
ගුන වනාවෙයි. ඔබ ෙහන්වස් විසින් පෙසන කාමාදි 
ආශාරෙයන් ක්ෂය වකාට පුමිවණන අර්හත්ෙයට පුමිණ සිටින 
ඔබ ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක ෙු එක් භික්ෂුෙකුදු ඇත්වත් ද? 

“ෙච්ඡ, සියයකුත් වනාවෙයි, වදසියයකුත් වනාවෙයි, 
තුන්සියයකුත් වනාවේ, සාරසියකුත් වනාවේයි, පන්සියයකුත් 
වනාවෙ යි, මාවග් ශාරාෙක ෙු වබාවහෝ භික්ෂුහු ආශාරෙයන් ක්ෂය 
වකාට අර්හත්ෙයට පුමිණ සිටින්නාහ.  

“පින්ෙත් වගෞතමවයනි, ඔබ ෙහන්වස්වග් ශාරාවිකාෙන් 
ෙන භික්ෂුණීන් අතර අශාරෙයන් ක්ෂය වකාට අර්හත්ෙයට 
පුමිණ ඇති එක් භික්ෂූණියකුදු ඇත්තී ද?” 

“ෙච්ඡි, සියයකුදු වනා වේ, වදසියයකුදු වනා වේ, 
තුන්සියයකුදු වනාවේ, හාරසියයකුදු වනාවේ, පන්සියයකුදු 
වනාවේ, මාවග් ශාරාෙකයන් ෙු වබාවහෝ භික්ෂුණීහු  අර්හත්ෙයට 
පුමිණ ඇත්තාහ. 
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“පින්ෙත් වගෞතමවයනි, ඔබ ෙහන්වස්වග් උපාසකයන් 
අතර පඤ්වචෝරම්භාගිය සංවයෝනනයන් පරහාරණය වකාට 
මරණින් මතු බඹවලාෙ ඉපිද එහිම පිරිනිවෙන්නා ෙූ නුෙත 
වම් වලෝකයට වනා පුමිවණන්නා ෙු බරහ්මචාරි ගෘහස්ය 
ශාරාෙකවයක් ඇත්වත් ද? 

“ෙච්ඡය, සියයක්, වදසියයක්, තුන්සියයක්, සාරසියයක්, 
පන්සියයක්, වනා වේ. මාවග් එබඳු වබාවහෝ ගෘහස්ය 
ශාරාෙකවයෝ ඇතහ”. 

“පින්ෙත් වගෞතමයනි, ඔබ ෙහන්වස්වග් 
අෙොොනුශාාසනා පළිපදින්නා ෙූ සියලූ සුක දුරු කර වගන 
සිටින්නා ෙු නුඹ ෙහන්වස්වග් සසුවනන් පිටතින් පිහිටක් වනා 
වසායන නුඹ ෙහන්වස්වග් ධර්මය ස්ථීර ෙශාවයන් ම පිළිවගන 
සිටින ඔබ ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක කාමවභෝගි එක් ගෘහස්ය 
උපාසකවයකුදු ඇත්වත් ද?” 

“ෙච්ඡය, සියයක්, වදසියයක්, තුන්සියයක්, සාරසියයක්, 
පන්සියයක්, වනා වේ. මාවග් එබඳු වබාවහෝ 
ගෘහස්වයෝපාසකවයෝ ඇත්තාහ”. 

“පින්ෙත් වගෞතමවයනි, පඤ්වචෝරම්භාගිය 
සංවයෝනනයන් පරහාණය වකාට මරණින් මතු බඹවලාෙ 
උපන්නා ෙු එහිම පිරිනිවෙන්නා ෙූ ගෘහස්ත ෙු උපාසිකාෙකුදු 
ඇත්වත් ද?” 

 “ෙච්ඡය, සියයක්, වදසියයක්, තුන්සියයක්, සාරසියයක්, 
පන්සියයක්, වනා වේ. මාවග් එබඳු වබාවහෝ ගෘහස්ය 
ශාරාෙකවයෝ ඇත්තාහ”. 

“පින්ෙත් වගෞතමයනි, නුඹ ෙහන්වස්වග් අනුශාාසනය 
අෙොදය පිළිපදින්නා ෙූ සියලූ සුක දුරු කරවගන සිටින්නා ෙූ 
නුඹ ෙහන්වස්වග් ධර්මය ස්ථීර ෙශාවයන් ම පිළිවගන සිටින්නා 
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ෙූ නුඹ ෙහන්වස්වග් සසුවනන් පිටතින් පිහිටක් වනා 
වසායන්නා ෙු ගෘහස්ය ෙූ කාමවභෝගිනී ෙූ නුඹ ෙහන්වස්වග් 
එක් ශාරාවිකාෙකුදු ඇත්තී ද?” 

“ෙච්ඡය, සියයක්, වදසියයක්, තුන්සියයක්, සාරසියයක්, 
පන්සියයක්, වනා වේ. මාවග් එබඳු වබාවහෝ ගෘහස්ය 
ශාරාවිකාවෙෝ ඇත්තාහ”. 

වම් කයාවෙන් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පරකාශා 
කරන ධර්මය කාහටත් පරතයක්ෂ කරගත හුකි ධර්මයක් බෙ 
දැන පුහුදුනා ෙූ ෙච්ඡ පිරිෙුජි වතවම් බුදු සසුවනහි පුවිදිෙ 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් අෙොොනුශාාසනයන් අනුෙ පිළිපුද 
සියලූ වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණ නෙවලෝවකෝත්තර 
ධර්මය තමන් විසින් ම දැක ගත්වත් ය. පරතයක්ෂ කර ගත්වත් 
ය. 

(මජ්ක්ධිම නිකාය මහාෙච්ඡවගාත්ත සුතරය) 

වලෝවකෝත්තර ධර්මවයෝ ෙනාහි පරතයක්ෂ කර 
ගුනිවමන් ම පරවයෝනන ලුබිය යුත්වතෝ ය. එකකුවග් 
පරතයක්ෂවයන් අනිකකුට පරවයෝනනයක් වනා ලුබිය හුකිය. 
ගුරුෙරයා පරතයක්ෂ කර ඇති වලෝවකෝත්තර ධර්මවයන් 
වගෝලයාට වහෝ පුවිද්ො පරතයක්ෂ කර ඇති වලෝවකෝත්තර 
ධර්මවයන් ගිහියාට වහෝ වද්ශාකයා විසින් පරතයක්ෂ කර ඇති 
වලෝවකෝත්තර ධර්මවයන් ශාරාෙකයාට වහෝ පරවයෝනනයක් නුත. 
පරතයක්ෂ කර ගුනුවමන් ම පරවයෝනනය ලුබිය යුතු බුවින් ද 
නෙ වලෝවකෝත්තර ධර්මය සන්දිට්ඨික නම් වේ. පයයයාප්ති 
පරතිපත්ති ධර්ම වදක්හි ද එක්තරා පරමාණයක සාන්දෘෂ්ටික 
ගුණයක් ඇත්වත් ය. 
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පයයයාපේති් ධ්ර්මරයේ සානේදෘෂේටික ගණුය 

අසන දරන සිහි කරන සත්පුරුෂයනට වරෝග වශාෝක 
භයාදිය දුරුවීම ආයුරාවරෝගයාදි සම්පත් ලුබිම යනාදී 
පයයයාප්ති ධර්මවය් සාන්දෘෂ්ටික ගුණය ය. ඒ ගුණය පිරිත් 
දහවමහි විවශා්ෂවයන් ඇත්වත් ය. චෙශාාලිපුරවයහි පුෙති 
වරෝග භය, අමනුෂය භය, දුර්භික්ෂ භය රතන සුතරය වද්ශානය 
කිරීවමන් දුරුවීය. අදත් ඒ සුතුවරන් වබාවහෝ වදනාට 
වරෝගාදිය දුරු වේ. එය එහි සාන්දෘෂ්ටික ගුණයය. 
චමතරීසුතරය සජ්ඣායනා කිරීවමන් භික්ෂුන් පන්සියය නමකට 
පුමිණ තුබු අමනුෂය උපද්රෙය නුති විය. ඔෙුන්ට කලින් 
කරදර කළ අමනුෂයයන්වගන් උපකාර ද ලුවබන්නට විය. එය 
ඒ සුතර ධර්මවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵලයකි. දීඝොපී චචතයවයහි 
සුණුපිරියම් කරන කාලවය් යම් කිසි කටයුත්තකට සෑයට නුඟි 
භික්ෂුෙක් චචතය ගර්භවය් වලස්සා ආවය්ය. එය දුටු යට සිටි 
භික්ෂුහූ “ඇෙුත්නි, ධනග්ගපරිත්තය සිහිකරෙ’යි කීහ. වලස්සා 
එන භික්ෂුෙ මරණ භයින් “ධනග්ගපිරිත මා රකීො’යි කීය. 
එවකවණහි චචතය ගර්භවයන් ගවඩාල් කුට වදකක් නික්ම, 
ෙුවටන භික්ෂූෙට පිහිට විය. 

(සංයුත්තට්ාකයා) 

දරුෙන්වග් හා මාපියන්වග් මරණවයන් හට ගත් 
ඉමහත් වශාෝකයක් උමතුෙ සිටි පටාචාරාධග් වශාෝකය දහම් 
ඇසිවමන් සන්සිඳණ. ඉක්බිති “නසන් ි පු ් ා  ාණාය” 
යනාදී ගායා අසා  ඕ වසෝොන් ඵලයට ද පුමිණියා ය. 

සුබරහ්මා නමුති වද්ෙපුතරයාට පුමිණ තුබු මරණභය- 

“නාඤ්ඤ ර ධබාජ්ක්ධංගා  පසා - නාඤ්ඤ රින්ද්රියසංවරා 
නාඤ්ඤ ර සබ්බනිස්සග්ගා - ධසා ්ථීං පස්සාමි පාණිනං” 
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යන ගය ඇසිවමන් දුරු විය. ඔහු වසෝොන් ඵලයට ද 
පුමිණිවය් ය. තමාවග් ආයුෂය වගවී වගාස් අති බෙ දැන 
බියපත් ෙූ සක්වදේ රනුට භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත එළඹ 
දහම් ඇසිවමන් නුෙත ද ආයු ලබා ගත හුකි විය. වම්ො 
පයයයාප්ති ධර්මවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵලවයෝ ය. 

පරති්පත්ේති්ධ්මමරයේ සානේදෘෂේටික ඵල 

ොන ශාීල භාෙනා යන වම්ො පරතිපත්තීහුය. සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් වේසලිවයහි මහෙනවය් කුටාගාරශාාලාවෙහි ෙුඩ විසු 
විවටක සීහ නම් වසවනවියා භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වෙත 
එළඹ, “ස්ොමීනි, භාගයෙතුන් ෙහන්ස, සාන්දෘෂ්ටික ොන 
ඵලයක් දැක්විය හුකිදැ’යි විචාවළ් ය. එකල්හි භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වමවස් ෙොළ වස්ක. 

“ොයවකා සීහ, ොනපති බහුවනා නනස්ස පිවයා 
වහාති මනාවපා, යම්පි සීහ, ොයවකා ොනපති බහුවනා 
නනස්ස පිවයෝ වහාති මනාවපා, ඉදම්පි සන්දිට්ඨීකං 
ොනඵලං  

පුන ච පරං සීහ, ොයකං ොනපතිං සන්වතා 
සප්පුරිසා භනන්ති, යම්ප ිසීහ, ොයකං ොනපතිං සන්වතා 
සප්පුරිසා භනන්ති, ඉදම්පි සන්දිට්ඨිකං ොනඵලං” 

පුන ච පරං සීහ, ොයකස්ස ොනපතිවනා 
කලයාවණා කිත්තිසද්වො අේභුග්ගච්ඡති, යම්ප ි සීහ, 
ොයකස්ස ොනපතිවනා කලයාවණා කිත්තිසද්වො 
අේභුග්ගච්ඡති, ඉදම්පි සන්දිට්ඨීකං ොනඵලං” 

“පුන ච පරං සීහ, ොයවකා ොනපති 
යඤ්ඤවඤෙ පරිසං උපසංකමති, යදි ඛත්තිය පරිසං 
යදි බරාහ්මණ පරිසං උපසංකමති, යදි ඛත්තිය පරිසං 
යදි බරාහ්මණ පරිසං යදි ගහපති පරිසං යදි සමණ 
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පරිසං විසාරවොෙ උපසංකමති අ මංකුභුවතා, යම්පි 
සීහ, ොයවකා ොනපති යඤ්ඤවදෙ පරිසං උපසංකමති 
යදි ඛන්තියපරිසං යදි බරාහ්මණ පරිසං යදි 
ගහපතිපරිසං යදි සමණපරිසං විසාරවොෙ උපසංකමති 
අමංකුභූවතා, ඉදම්පි සන්දිට්ඨිකං ොනඵලං” 

(අංගුත්තර නි. ප.) 

රත්ේරුම - 

සීහය, ොනපති ෙූ වතවම් වබාවහෝ නනයාට පරිය වේ, 
මනාප වේ, සීහය, ොනපති ෙූ ොයකයාවග් යම් වබාවහෝ 
නනයාට පරියමනාප වීවමක් වේ ද වම් සාන්දෘෂ්ටික 
ොනඵලවයකි. 

සීහය, ොනපති ෙු ොයකයා සත්පුරුෂවයෝ භනනය 
වකවරති. සීහය, ොයකයා සත්පුරුෂයන් විසින් භනනය කරනු 
ලුබීම සාන්දෘෂ්ටික ොනඵලවයකි. 

සීහය, ොනපති ෙු ොයකයා හට යහපත් කීර්ති ශාේදයන් 
පුන නුවගයි. සීහය, ොයකයාහට යහපත් කීර්ති ශාේදයක් පුන 
නුගීම සාන්දෘෂ්ටික ොනඵලවයකි. 

සීහය, ොයක වතවම් ක්ෂතරීය ෙූ වහෝ බරාහ්මණ ෙූ වහෝ 
ගෘහපති ෙූ වහෝ ශාරමණ ෙූ වහෝ යම් පිරිසකට එළවේ නම් ඔහු 
නිර්භීතෙ වත්නාන්විතෙ වසාම්නසින් යුතුෙ එළවඹන්වන් ය, 
සීහය, එද ොනවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵලවයකි. 

ොනවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵල දැක්වෙන වබාවහෝ කයා 
වබෞද්ධ සාහිතයවයහි ඇත්වත් ය. ඒොයින් කිහිපයක් අරහං 
ගුණ කයාවෙහි දී දක්ො ඇත. එබදු කයා පරතිපත්තිධර්මවය් 
සාන්දෘෂ්ටික ගුණ ෙශාවයන් ද දැක්විය යුතුය.  
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වබාවහෝ නනයාට පරියවිම ආදී ොනයාවග් 
සාන්දෘෂ්ටිකඵල ෙශාවයන් ෙොරා ඇති කරුණු සතර ශාිලවය් 
සාන්දෘෂ්ටිකඵල ෙශාවයන් ද කිය යුතු ය. පරාණඝාතාදි පේකම් 
කරන්නෙුන්ට සමහර විට ෙතයමානභෙවය්දී ම වනාවයක් 
ද ුෙම් ලුවබන්වන් ය. පේකම් ෙලින් ෙුළකී සිටින්නෙුන්ට ඒ 
විපත් නුත. එය ද පරතිපත්තිධර්මවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵලයකි. 
වබාවහෝ වදනාවග් ගරුබුහුමන් පුනාසත්කාර ලුබීම ද ශාිලවය් 
සාන්දෘෂ්ටික ඵලවයකි. 

සකේරදවිඳුරගේ නමසේකාරය 

දිනක් සක්වදේරන උයන්සිරි දක්නට යාමට සුරසී 
විනවයාත්පහවයන් බුස රයයට නුගීමට කලින් සතර දිගට  
නමස්කාර වකවළ් ය. එය දුටු මාතලී වදේපුත් 
“වද්ර්වේන්ද්රවයනි, ඔබට, තරිවිදයා ඇත්වතෝ ද සකල භූමස්යවයෝ 
ද ක්ෂතරියවයෝ ද සිෙුෙරම් රනහු ද යශාස් ඇති වදවිවයෝ ද 
නමස්කාර කරති, එවස් ෙු ඔබ නමස්කාර කරන්වන් කෙුරුන්ට 
දැ’යි ඇසී ය. එකල්හි සක්වදේ රන:- 

“අභඤ්ච  සීලසම්පන්ධන - චරර ් සමාහිධ , 
සම්මා පබ්බජිධ  වන්ධද - බරහ්මචරිය පරායධන. 
 
ධය ගහට්ඨා පුඤ්ඤකරා - සීලවන්ධ ා උපාසකා 
 ම්ධමන දාරං ධපාධසන් ි - ධ  නමස්සාමි මා ලී” 

 
“මාතලී, මම ද සිල්ෙත් ෙූ වබාවහෝ කලක් සන්සුන් කළ 

සිත් ඇත්තා ෙූ උතුම් පුෙතුම් ඇත්තා ෙූ යහපත් පුවිද්දන් 
නමදිමි. පින් කරන්නාෙූ සිල්ෙත් ෙූ යම් ගෘහස්ය උපාසක 
වකවනක් දැහුමින් අඹුෙන් වපෝෂණය වකවරත් ද ඔෙුන්ට 
නමස්කාර කරමි’යි කීය. 

(සක්ක සංයුක්ත) 
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ශාීලගුණය ඇතියෙුන්ට සක්වදවිඳු පො නමස්කාර කරන 
බෙ වම් කයාවෙන් වපවන්. 

පඹිරුාට හස ුවර ූරගාවියා 

වපර ලක්දිෙ එක් වගාවිවයක් අම්බරියවිහාරවාසී පිංගල 
බුද් රක්ඛි  වතරුන් ෙහන්වස් වෙතින් පන්සිල් සමාදන්ෙ 
වගාවිකමින් ජීෙත් වෙයි. දිනක් කුඹුවරහි ෙුඩට වගන ගිය 
වගාණුන් නුතිවී උන් වසායනු පිණිස වගාවියා 
උ ් රවේ මාන පේව යට නුංවග් ය. එහි දි ඔහු පිඹුවරකු 
විසින් වෙළාගනු ලුබිය. වගාවියා අත වහාදින් කුවපන 
ෙෑයක් ද විය. ඔහුට පිඹුරාවග් හිස සිඳ දමා ගුළවී යන්නට 
සිතිණ. නුෙත ඔහුට, ගරු කළ යුතු උතුමකුවගන් සමාදන් ෙූ 
සිකපද බිඳීම නුසුදුසුය යි සීතී, අදහස් වෙනස් කර ගත්වත් ය. 
පිඹුරා වෙළුම තෙත් තද කවළ්ය. වගාවියාවග් වේදනාෙ තෙත් 
බලෙත් විය. ඔහුට නුෙත ද අත ඇති අවිවයන් හිස සිඳ පිඹුරා 
මරා දමන්නට සිත් විය. ඉක්බිති සිකපද බිඳිවම් නුසුදුසු බෙ 
සිතා අදහස් වෙනස් කර ගත්වත් ය. පිඹුරා තෙත් වෙළුම තද 
කවළ්ය. වේදනාෙ බලෙත් වීවමන් වගාවියාට තුන්ෙන ෙරද 
පිඹුරා මරා දමන්නට සිතිණ. ඔහුට නුෙතත් තමාවග් ශාීලය 
සිහිවිය. තුන්ෙන ොරවය් දී උපාසක තුන වම් නපුරු අදහස 
මට නුෙත නුෙත පහළ ෙන්වන් වම් ෙෑය නිසාය. දිවි 
නුවසතත් මම ශාීලය වනා බිදීම යි සිතා ඔහු අත තුබු ෙෑය 
දුරට විසි වකවළ් ය. එවකවණහි පිඹුරා ද උපාසකයා හුර 
ගිවය් ය. වම් ශාීලවය් සාන්දෘෂ්ටික ඵලවයකි. අජාස ් රනතුමා 
පුවිද්වදහි සාන්දෘෂ්ටික ඵල බුදුරදුන්වග් ඇසීය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් පුවිදිබුේහි ඇති සාන්දෘෂ්ටික ඵල දැක්වීම්ෙස් ඔහුට 
සාමඤ්ඤඵල සු රය වද්ශානය කළහ. එහි පුවිදි බුේහි ඇති 
සාන්දෘෂ්ටික ඵල වබාවහෝ ගනණක් දක්ො ඇත්වත් ය. එය 
වමතුන්හි දැක්වීමට සුදුසුම ෙුෙද සුතරය ඉතා දීර්ඝ බුවින් 
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වමහි වනා දක්ෙනු ලුවේ. එය දීඝනිකාවය් වදෙන සුතරය ය. 
ෙුෙමනා අය දීඝනිකාවයහි බලාගනිත්ො. 
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12  

අකාලික ගුණය 

 
දින ගණනක් මාස ගණනක්, ෙර්ෂ ගණනක් ඉක්මීවමන් 

පසු වහෝ අනාගත භෙෙලදී ඵලය බලා වපාවරාත්තු විය යුතු, 
එල වදන අනාගත කාලයක් ඇති ධර්මවයෝ කාලික නම් වෙති. 
කුඹුරක් ෙපුළහුට එහි ඵල ලුවබන්වන් මාස ගණනකට 
පසුෙය. වපාල් ගසක්, වකාස් ගසක් සිට ෙූ තුනුත්තාට එයින් 
පල ලුවබන්වන් ෙර්ෂ ගණනකට පසුෙ ය. ශාිල්පයක් 
ශාාස්තරයක් උගත් තුනුත්තාට එයින් ඵල ලුවබන්වන් කලක් 
ගතවීවමනි. යම් වස්ොෙක් කළහුට ද එයින් ඵල ලුවබන්වන් 
කලක් ගතවීවමනි. එබුවින් ඒො කාලිකවයෝ ය. දින, මාස, 
ෙර්ෂ ගත වනා වී යමක ඵලය එවේවල්ම ලුවේ නම් එය 
අකාලික නම් වේ. 

සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් විසින්  පරකාශාිත ධමමය අකාලික 
ගුණවයන් යුක්තය. වලෝවකෝත්තර ධමමයන් අතුවරන් අකාලික 
ගුණය විවශා්ෂවයන් ඇත්වත් වසෝොන්, සකෘොගාමි, අනාගාමී, 
අර්හත් යන වලෝවකෝත්තර මාගය සතවරහි ය. වසෝොන් ඵලය, 
සකෘොගාමි ඵලය, අනාගාමි ඵලය, අර්හත් ඵලය යන වම් 
වලෝවකෝත්තර ධමමවයෝ සතර වදන සතර මාගයයන්වග් ඵලවයෝ 
ය. නිෙමාණ සංඛයාත වලෝවකෝත්තර ධමමය යම් කසිි වහ්තුෙකින් 
හටගන්නා ඵලධමමයන් වනා ෙන නමුත්, ආයයයමාගයවයන් 
පරතයක්ෂ කළ යුතු බුවින්, ආයයය මාගයයට පුමිණිවමන් ලුබිය 
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යුතු බුවින්, ඵලධමමයක් වලස සුලකිය යුතුය. ආයයයඵල සතර 
ආයයය මාර්ග සතරින් උපදෙන ඵලවයෝ ය. නිෙමණය 
ආයයයමාගයයන් නිසා ලබන එලයකි. ඒොවය් නුෙත ඵල 
ොනයක් නුති නිසා ඒ ධර්මවයෝ අකාලිකය යි වනා කිය 
යුත්වතෝ ය. ඵලෙලින් ද කල්ගත වී ලුවබන ඵලය කාලිකය යි 
ද, එවකවණහි ම ලුවබන ඵලය අකාලිකය යි ද කිය හුකි ය. 
කල් ගත වනා වී එවේවල් ම ලුවබන ඵලවයෝය යන 
අර්යවයන් ආයයයඵල සතර හා නිෙන අකාලික ධර්මවයෝ ය යි 
කිය හුකි ය. වමවස් අකාලික යන ෙචනවය් අථිය 
වදයාකාරවයන් වගන නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය ම අකාලික 
ගුණවයන් යුක්තය යි කිය හුකි ය.  

යවමකුවග් සන්තානවයහි වසෝොන් මාගය චිත්ත 
සංඛයාත වලෝවකෝත්තර ධර්මය ඇති ෙුෙවහාත් එය නිරුද්ධ 
ෙනු සමග ම අතර කාලය වනා තබා වසෝොන්ඵලචිත්තය 
පහළ වේ. ඒ පුද්ගලයා ද ලාමක ෙූ පෘයග්නන භාෙවයන් මිදි 
ආයයයපුද්ගලවයක් වේ. අනාදිමත් කාලයක පටන් ඔහුවග් 
සන්තානවයහි පුෙත ආ දෘෂ්ටි - විචිකිත්සා නමුති ක්වල්ශා 
වදක සහමුලින් දුරුවේ. අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තුෙන තරවම් 
පේකම් කිරිමට වහ්තුෙන ඖොරික ක්වල්ශාවයෝ ද ඔහුවගන් 
දුරුවෙති. ඔහු විසින් අතීතවය් කර ඇති අකුශාලකර්මයන්වග් 
අපායට පුමිණවිය හුකි ශාක්තිය ද නුති වේ. සත් භෙයකින් 
මතුවයහි ලබන්නට තුබු සකල සංසාර දුක්ඛවයන් ද ඔහු මිවද්. 
වම් ඵල සියල්ල ම වසෝොන්මාර්ග චිත්තය ඇති ෙූ වකවණහි 
ම ඇති වේ. එබුවින් ඒ වසෝොන් මාර්ගසංඛයාත 
වලෝවකෝත්තර ධර්මය ආකාලිකය යි කියනු ලුවේ. වම් නයින් 
සකෘොගාමි මාගයය, අනාගාමි මාර්ගය, අර්හත් මාගයය යන 
වලෝවකෝත්තර ධමම තුවනහි අකාලික භාෙය ද විස්තර කළ යුතු 
ය. කුඹුරක් ෙපුල තුනුත්තාට සමහර විට ඒොවය් ඵල වනා 
ලුබී ද යන්වන් ය. වලෝවකෝත්තර ධමමයන්වග් පලදීම පිළිබඳෙ 
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අනියතත්ෙයක් නුත. වලෝවකෝත්තර මාගයයක් ඇති ෙූෙ වහාත් 
එහි ඵලය ඇතිවිය නියතය. 

වලෞකිකෙූ ද ශාාසන ධමමෙල එක්තරා පරමාණයක 
අකාලික ඵලයක් දැක්විය හුකි ය. කාමයන් හුර ගිහිවගයින් 
බුහුරෙ බුදුසස්වනහි පුවිදි වීම එක් පරතිපත්ති ධමමවයකි. 
කාමයන් වකවරහි ඇලී ගුලී ගිහිවගයි වෙවසනුෙන්ට කාමයන් 
වහ්තුවකාට වගන මහා දුිඃඛස්කන්ධයක් ඇති වේ. භායයයාෙ, 
ගිහිවගයි වෙවසනුෙට ඇති, ඉතා උසස් වකාට සලකන කාම 
ෙස්තුෙකි. බිරිය නමුති උසස් වකාට සලකන කාම ෙස්තුෙට 
ඇලූම් වකවරමින් බිරියක් රක්ෂා කරන්නා ෙූ පුරුෂයා හට 
ඇයට ආහාරපාන ෙස්තරාභරණාදිය සුපයිමට හා ඇවග් 
ෙුෙමනා ඉටු කර දිමටත් වබාවහෝ වෙවහවසන්නට සිදු වේ. රෑ 
ොෙල් වදක්හි ෙුඩ කරන්නට සිදු වේ. එය ඉමහත් දුකකි. 
වකාවතක් මහන්සි ගත ද සමහර විට ඇවග් ෙුෙමනා 
සම්පුර්ණ කරන්නට වනා පිළිෙන් ෙූ කල්හි ඈ වනාවයක් 
වලස පුරුෂයාට අපහාස කරන්නට පටන් ගනී. සමහර විට 
“අවන් වම් මිනිසකු හා ඇවිත් මට ෙූ විපත, උදේෙට කිසිෙකු 
නෑ. ෙුඩ කර ඉෙරයක් නෑ, කටට රසට කෑමක් නෑ, වොරට 
බසින්නට ඇදුමක් නෑ. නෑයකු මිතුවරකු පුමිණි විට සංගරාහ 
කරන වදයක් නෑ, ගමනක් යන්න වියදම් නෑ” යනාදීය 
අවඳෝනාබස් කියයි. ඒො ඇවසන විට පුරුෂයකුට ඇතිෙන 
සිවත් අමාරුෙ ඉතා මහත් ය. රාගය අතෘප්තිකරය. සුමියා 
විසින් බිරියට වකාවතක් සුලකුෙ ද, කිසි අඩුෙක් නුතිෙ 
ඇවග් ෙුෙමනා සියල්ල සම්පුර්ණ කර දුන ද ස්තරිය තෙත් 
පුරුෂයන්ට කුමුති ෙන්නී ය. එබඳු කරුණු දැනගන්නට 
ලුබුණු විට පුරුෂයකුට ඇති ෙන සිවත් අමාරුෙ ඉතා මහත් 
ය. බිරියන් සම්බන්ධවයන් ඇති ෙන වම් දුිඃඛස්කන්ධය 
පුවිද්දන්ට නුත. එය මහත් ෙූ නිරාමිශා සුඛවයකි. කාමයන් 
හුර පුවිදි ෙන්නකුට ඒ සුෙය කල් වගාසින් වනාෙ පුවිදි ෙූ 
වකවණහි ම ලුවබන්වන්ය. එය පුවිද්වදහි අකාලික ඵලවයකි. 
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දූ දරුෙන් නිසා ෙන දුිඃඛස්කන්ධය ද, බිරියන් නිසා ෙන 
දුිඃඛස්කන්ධය වස් ම මහත් ය. එයින් නිදහස් වීම ද පුවිද්වදහි 
අකාලික ඵලවයකි. දූ දරුෙන් වපෝෂණය කිරිම සම්බන්ධවයන් 
ද ගිහියන්ට මහත්ෙූ දුිඃඛස්කන්ධයක් ඇත්වත් ය. ගිහියා විසින් 
ධන සුපයිමට ද වබාවහෝ වෙවහසිය යුතු ය. ලුබු ධනය 
ආරක්ෂා කිරිමටත් වබාවහෝ වෙවහසිය යුතු ය. ධනය විනාශා 
වීවමන් ද ඔහුට වනාවයක් විට දුක් ඇති ෙන්වන් ය. පුවිද්ොට 
ඒ දුිඃඛස්කන්ධය නුත. එය පුවිද්වදහි අකාලික ඵලවයකි. 
වමවස් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය අනුෙ 
පිළිපදින්නෙුන්ට එවකවණහි ම ලුවබන වබාවහෝ අනුසස් 
ඇත්වත් ය. 

මුෙුම්කාර වදවියන් වකවරහි භක්තිමත්ෙ ොසය වකාට 
ඔෙුන්ට ගරුබුහුමන් කිරිවමන්, ඔෙුන්වග් ගුණ කීවමන්, ඔෙුනට 
සම්පත් පුදපුනා කිරිවමන්, ඔෙුන් සතුටු වකාට ඔෙුන්වග් 
බලවයන් මරණින් මතු ඔෙුන් වෙවසන දිෙයවලෝකෙලට වගාස් 
සුප සම්පත් වීඳිම පිළිබඳෙ ඇතමුන් විසින් පරිකල්පනය 
වකාට පරකාශාිත ධර්මවයෝ කල්ගත වී මරණින් පසු ලබන 
වදයක් පිළිබඳෙ ෙූ ධර්ම ෙන බුවින් ඒො කාලික ධර්මවයෝ ය. 
ඒ ධර්ම ෙලට අනුෙ පුරන පරතිපත්තීහු ද කාලික ධර්මවයෝ ය. 
ඒොට කාලීක ධර්ම ෙශාවයන් කියනුවය් ද ඔෙුන්වග් අදහස් 
අනුෙය. ඔෙුන්ට ඇතය යි සිතන මුෙුම් කරුෙන් හා ඔෙුන් 
වෙවසන ස්ෙර්ග ද සතය ෙශාවයන් නුති බුවින් ඒො නිෂ්ඵල 
ධර්මවයෝ ය. 

මරණින් මතු වදේමිනිස් සුප ලුබීම සඳහා ශාරමණ 
බරාහ්මණ, දුගී, මගී, යාචකාදීන්ට දන් දිම, පඤ්චශාීලාදි ශාීලයන් 
රක්ෂා කිරිම, මාපිය උපස්යානය යනාදි පින්කම් කළ යුතු බෙ 
බුදුරදුන් විසින් ද ෙොරා ඇත්වත් ය. ඒො කාලික ධර්මවයෝ ය. 
බුදු ෙරුන් වලාෙ පහළ වීවම් පරමාර්යය සත්ත්ෙයාට වදේ - 
මිනිස් සුප ලබා දීම වනාෙ, ඔෙුන් වලෝකවයහි එවතර කරවීම 
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ය. එබුවින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් “මහවණනි, මම භෙය 
මඳකුදු ෙර්ණනා වනා කරමි’යි ෙොළහ. වදේ - මිනිස් සුප 
ලුබිවම් කාලික ධර්ම කරමය බුදුෙරුන් ඇතත් නුතත් වලාෙ 
සුමකල්හි පෙත්වන් ය. බුද්ධ ශාුනය කාලෙලදී දිෙයවලෝක 
මනුෂය වලෝකයන් හිස් වනා වී පෙත්වන්, ඒ ධර්මයන් වලාෙ 
පෙත්නා නිසා ය. පේකම් වකාට අපායට යාමට ෙඩා ොනාදී 
පින්කම් වකාට සුගතියට යාම යහපත් නිසා මාර්ගබරහ්මචයයයය 
සපුරා නිෙන් දැකිමට අවපාවහාසත් අභෙය පුද්ගලයාවග් 
යහපත පිණිස තයාගතයන් ෙහන්වස් කාලික ධර්ම ෙු ස්ෙර්ග 
මාර්ගය වද්ශානා කළ වස්ක. බුදුෙරුන්වග් පරධාන ධර්මය 
මාර්ගබරහ්මචයයයය දක්ෙන වද්ශානාෙ ය. අකාලික ෙූ 
වලෝවකෝත්තර මාගයයට පුමිණිවම් කරමය වලාවකෝත්තර 
මාර්ගය සිය සතන්හි ඇති කර ගුනිවම් කරමය, දක්ෙන ඒ 
ධර්මය අකාලික ධර්මවයකුයි කිය යුතුය. ඒ ධර්මවයන් 
දක්ෙන තිසරණ සමාොනවය් පටන් සකල පරතිපත්තිය ද 
අකාලික ෙූ වලෝවකෝත්තර මාර්ගය සඳහා පුරන පිළිවෙතක් 
ෙන බුවින් අකාලික ධර්මයක් බෙ කිය යුතුය. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් ශාාකය රට සිලාව ී නම් 
ස්යානවයහි ෙුඩවෙවසනසමවයහි උන්ෙහන්වස්ට නුදුරු 
තුනක, මුනවින් මහණදම් පුරන තරුණ භික්ෂු පිරිසක් ෙූහ. 
මාරයා ඒ භික්ෂුන් මළුා කරෙන්නට සිතා මහලූ බමුණු 
තෙුසකුවග් වේශාවයන් ඔෙුන් වෙත වගාස් වමවස් කීය. 
“භෙත්නි, යුෂ්මත්හු තරුණවයෝ ය. කළු වකස් ඇත්වතෝ ය. 
තෙම පරයම ෙයවසහි සිටින්වනෝ ය. කාම කරීඩාවෙහි වයදි 
නුත්වතෝ ය. යුෂ්මත්හු මානුෂික කාමයන් ෙළඳත්ො, 
සාන්දෘෂ්ටික ෙූ කාම සුෙ හුර කාලික සුඛයකට ගකලක් ගත වී 
ලබන සුෙයකට) සිත් වයාමු වනාවකවරත්ො! එකල්හි ඔහුට 
භික්ෂුහූ වමවස් කීය. 
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“න වඛා මයං බරාහ්මණ, සන්දිට්ඨීකං හිත්ො 
කාලිකං අනුධාොම. කාලිකඤ්ච වඛා මයං බරාහ්මණ, 
හිත්ො සන්දිට්ඨිකං අනුධාොම, කාලිකා හි බරාහ්මණ 
කාමා ෙුත්තා භගෙතා බහු දුක්ඛා බහුපායාස ආදීනවො 
ඵත්ය භීවයයා. සන්දිට්ඨීවකා අයං ධම්වමා  අකාලිවකා 
එහිපස්සිවකා ඔපනයිවකා පච්චත්තං වෙදිතේවබා 
විඤ්ඤුහි.” 

(මාර සංයුත්ත) 

රත්ේරුම - 

“බරාහ්මණය, අපි ඇස් ඉදිරිවය් ඇති වදය හුර කල් ගත 
වී ලබන වදයකට සිත වනා යෙමු. බරාහ්මණය, අපි කල් ගත වී 
ලබන වදය හුර ඇස ඉදිරිවය් ඇති වදයකට සිත වයාමු 
කරමුය, බරාහ්මණය, කාමවයෝ කාලිකවයෝ ය යි භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙොළහ. වබාවහෝ දුක් ඇත්වතෝ ය. වබාවහෝ 
වෙවහසීම අත්වතෝ ය. එහි ආදීනෙ වබාවහෝය යි ෙොළහ. වම් 
ධර්මය සාන්දෘෂ්ටිකය, අකාලිකය, ඒහිපස්සිකය,  ඕපනයිකය, 
විඥයන් විසින් ස්ෙසන්තානවයහි වෙන වෙනම උපදො දත 

යුතුය.” 

මාරයා ඒ භික්ෂුන්ට ඉදිරිපිට ඇති සුප හුර මතු 
භෙයකදී ලුවබන වදයක් ගුන වනා සිතන්නය යි 
අනුශාාසනය කවළ්, භික්ෂුන් මතු වදේවලාෙ ඉපිද වදේසුප 
විදිණු පිණිස මහණ දම් පුරතියි සිතා ය. භික්ෂනු් වම් ධර්මය 
සාන්දෘෂ්ටිකය, අකාලිකය යි කීවය් බුදුරදුන් වදසු දහම හා 
ඔෙුන් පුරන ශාරමණධර්මය ගුනය. භික්ෂුහු ඒ කාරණ බුදුරදුන්ට 
ද සුලකවළෝ ය. ඔෙුන්වග් පරකාශානය බුදුරනහු ද පිළිගත් 
වස්ක. වම් කරුණ අනුෙ පයයයාප්ති පරතිපත්ති ධර්ම වදක්හි 
අකාලික ගුණය ඇති බෙ පිළිගත යුතු ය. 
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13  

ඒහිපසේසික ගුණය 

 
ඒහිපස්සිවකා යන්වනහි වත්රුම, “එන්නය, වම් ධර්මය 

අසන්නය, වම් ධර්මය අනුෙ කරියා කර බලන්නය යි 
අනයයන්ට කීමට - අනයයන් වමවහයවීමට, අනයයන්ට 
බලකිරිමට ෙුෙද වම් ධර්මය සුදුසුය’ යනුයි. ඉදිබුවලාම - කෙුඩු 
දත්-සා අං ආදිය නුති නිසා ඇවිත් බලන්නය යි ඒො වනා 
දැක්විය හුකිය. තිර්යකයන් විසින් පරිකල්පිත ධර්ම ද 
සතයෙශාවයන් නුති බුවින් ඇවිත් බලන්නය කියා වනා 
දැක්විය හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත සතර 
මාර්ග සතරඵල නිෙමාණසඬිඛයාත නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය  
උන්ෙහන්වස් විසින් වද්ශානා කවළ් පළමු වකාට තමන් 
ෙහන්වස්වග් සන්තානවයහි ඒ ධර්මයන් උපදොවගන හා 
ඥානවයන් පරතයක්ෂ කරවගනය. ඒ ධර්මයන් උපදො ගත් 
පරතයක්ෂ කර ගත් වබාවහෝ බුද්ධ ශාරාෙකවයෝ ද ෙූහ. එබුවින් ඒ 
නෙවලෝවකෝත්තර ධමමය ගුන සුක කළ යුත්තක් නුත. වම් 
සසුනට ඇවිත් පිළිවෙත් පුරා ඒ ධමමයන් ලබා ගන්නය යි 
වසස්සන්ට කීමට බියවිය යුත්තක් නුත. ඒ නෙවලෝවකෝත්තර 
ධර්මය ඒහිපස්සික ගුණවයන් යුක්තය. 
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යමක් ඇසිවමන් දැකිවමන් කිරිවමන් පරවයෝනනයක් 
නුති නම් නපුරක් වහෝ වේ නම් ඒ වදය ඇසිවමහි දැකිවමහි 
කිරීවමහි වසස්සන් වයදවීම නුසුදුසු ය. යම් ධර්මයක් 
ඇසීවමන් කල්පනා කිරිවමන් එයට අනුෙ කරියා කිරිවමන් ෙන 
පරවයෝනනයක් නුති නම්, නපුරක් විය හුකි නම් ඒ ධර්මය 
ඇසීවමහි ඒ ධර්මය අනුෙ පිළිපුදිවමහි අනයයන් වයදවීම 
නුසුදුසු ය. බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් ධර්මය යමකු පහත් 
සිතින් අසනො නම් එයිනුදු ඔහුට යහපතක් වේ. ඇතුම්හූ ඒ 
පිවනන් ම ද මරණින් මතු වදේවලාෙ උපදිති. ඉතාම පහත් 
වදේවලාෙ ෙූ චාතුර්මහාජිකවයහි වදවියන්ට අෙුරුදු 
අනූලක්ෂයක් ආයු ඇත්වත් ය. ඔෙුනට ආහාරපානෙස්තරාදී 
සියල්ල පින් බලවයන් නිරායාසවයන් ම ලුවේ. ඒො ලුබිම 
සඳහා මිනිස් වලාෙ වමන් ෙුඩ කළයුතු බෙක් වදේවලාෙ 
නුත. අසෙල් වදය නුත, අසෙල් වදය විනාශා ෙුනාය, අසෙල් 
අලාභය විය කියා තුවීමක් ඔෙුනට නුත. මිනිසුන්වග් ශාරීර 
වමන් පරණෙ ඔෙුන්වග් ශාරිර දිරායාමකුත් නුත. ආයු වකළෙර 
වීවමන් ඔෙුන් මිය ගිය පසු මළ සිරුරක් ද ඉතිරි වනා වේ. 
එබුවින් මළසිරුරු එසවීමක් ද නුත. බුදුරදුන්වග් ධර්මය 
අනුෙ ෙුඩි දුරට පිළිපදින්නා ෙූ තුනුත්තාට රෑපාෙචර 
අරෑපාෙචර ධයාන ලබා ගත හුකිය. ධයාන සුඛය වදේවලාෙ 
මිනිස් වලාෙ ඇති කාමසුඛයන්ට දහස් ගුණවයන් උසස්ය. 
පරණීත වබෝනන ෙළදන රනකුට චණ්ඩාලවභෝනනය පිලිකුල් 
ෙන්නාක් වමන් අතිපරණීත ධයානසුඛය ලබා ඇතියෙුන්ට 
කාමසුඛය පිළිකුල් වදයකි. ධයානසම්පරයුක්ත පරීතිය ද එවස් ම 
අතිපරණීතය, ධයානලාභීන්ට වමවලාෙ අතිපරණීතසුඛවයන් හා 
පරීතිවයන් කල්යො මරණින් මතු බරහ්මවලෝකවයහි ඉපදිය 
හුකිය. ඔෙුනට එහි ධයානසුඛවයන් කල්ප ගණනක් ජිෙත් විය 
හුකිය. තෙ දුරටත් ඒ ධර්මය අනුෙ පිළිපදින්නෙුන්ට වසෝොන් 
- සකෘොගාමී - අනාගාමී - අර්හත් යන සතරමාර්ග සතර 
ඵලයන්ට පුමිණ දුක් වකළෙර කර ගත හුකි ය. නිර්ොණ 
සංඛයාත පරමසුන්දර සුඛය ෙූ පරණ වීවමන් නරක් වනාෙන, 
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කිසි කවලක නුති වනාෙන සුඛය ලුබිය හුකිය. බුදුරදුන්වග් 
ධමමය ඇසීවමහි දැරිවමහි එය අනුෙ පිළිපුදීවමහි වමවස් 
වබාවහෝ අනුසස් ඇති බුවින් රනකුට ෙුෙද රනසම්පත් හුර වම් 
ධර්මය ඇසීම, වම් ධර්මය අනුෙ පිළිපුදීම සුදුසු ය. 
සක්විතිරනකුට ෙුෙද සුදුසු ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ොයාද 
ඉල්ලූ රහල්කුමරුන් විහාරයට කුඳොවගන වගාස් පුවිදි කර 
ෙූවය් ද අභිවෂ්ක මංගලය, ගෘහපරවේශා මංගලය, විොහ 
මංගලය යන තුන් මඟුල් සිදු කිරිමට සුරසී සිටි නන්ද 
කුමරුන් ඒ මගුල් දිනවය් ම විහාරයට කුඳොවගන වගාස් 
පුවිදි කර ෙූවය් ද වම් ධර්මවයහි ඇති ඒහිපස්සික ගුණය 
නිසා ය.  

බුදුදහවමහි ඇති වම් ඒහිපස්සික ගුණය නිසා 
අනයතීර්යකයන්වග් ධර්මයන් පිළිවගන සිටි වබාවහෝ 
ක්ෂතරියවයෝ ද, බරාහ්මණවයෝ ද, ගෘහපතිවයෝ ද ඔෙුන් විසින් 
කලින් පිළිවගන සිටි බරාහ්මණධර්මයන් තියමක ධර්මයන් හුර 
බුදුදහම අසා එය පිළිවගන බුදුසමයට ඇතුළුෙ බුද්ධශාරාෙකවයෝ 
ෙූහ. වබාවහෝ අනය තීයමක ශාරමණවයෝ ද ඔෙුන් පිළිවගන සිටි 
දහම් හුර වම් ධර්මය පිළිවගන බුදුසස්වනහි පුවිදිෙ 
බුද්ධශාරාෙකවයෝ ෙූහ. 

එක් කවලක අධේලකා යප නම් නිරුෙත් තෙුවසක් 
මච්ඡිකාසණ්ඩ නම් ගමට පුමිණිවය් ය. ඒ තෙුසා එගම 
වෙවසන පරසිද්ධ බුද්ධ ශාරාෙකයකු ෙන ච රගෘහප ිධග් පුරණි 
මිතරවයකි. කාශායප මච්ඡිකාසණ්ඩයට පුමිණි බෙ ඇසූ 
චිතරගෘහපති ඔහු දක්නට වගාස් පිළිසඳර කයා වකාට 
එකත්පවසක හිඳ “ස්ොමිනි, ඔබ පුවිදිෙ දැනට වකාවතක් කල් 
ගත වී ඇතිදැ’යි විචාවළ් ය. “ගෘහපතිය, මා පුවිදිෙ දැනට 
තිස්ෙසක් ෙන්වන්ය’යි කාශායප කීය. ස්ොමිනි, තිස්ෙසක් 
මහණදම් පුරා ඔබ ෙහන්වස් විසින් කිනම් උසස් වදයක්, 
කිනම් සුප විහරණයක් ලබා ඇත්වත් දැ’යි චිතරගෘහපති ඇසීය. 
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“ගෘහපතිය, මුඩුබෙත් - නිරුෙත් බෙත් - දූලි පිස්නා 
වමානරපිල් මිටියත් හුර මා විසින් ලබා ඇති උසස් වදයක් 
නුත ය’ යි කාශායප කීය. එකල්හි චිතර ගෘහපති ඔබවග් 
ධර්මවය් ස්ොඛයාතභාෙය ආශා්චයයයෙත් ය, ඒ ධර්මවයහි 
තිස්ෙසක් පිළිවෙත් පුරා ද මුඩුබෙත් නිරුෙත්බෙත් වමානරපිල් 
මිටියත් හුර අන් උසස් වදයක් වනා ලුබිය හුකිවිය’යි කීය. 
“ගෘහපතිය, ඔබ උපාසකත්ෙයට පුමිණ වකාවතක් කල් ගතවී 
ඇතිදැ’යි කාශායප ඇසීය. “ස්ොමිනි, මා උපාසකත්ෙයට පුමිණ 
ද තිස්ෙසක් වේ ය’යි චිතරගගෘහපති කීය. “ගෘහපතිය, 
උපාසකත්ෙයට පුමිණ සිටි තිස් ෙසර තුළ ඔබ ඉන් ලබාගත 
යම් කිසි උසස් වදයක් සුප විහරණයක් ඇත්වත්දැ’යි කාශායප 
කීය. 

එකල්හි චිතරගෘහපති, “මම කාමයන් වකවරන් වෙන්ෙ, 
අකුශාලධර්මයන් වකවරන් වෙන්ෙ, විතර්ක සහිත ෙූ විොර 
සහිත ෙූ නීෙරණවිගමන සංඛයාත විවේකවයන් හටගත්තා ෙූ 
පරීතිය හා සුඛය ඇති පරයමධයානයට පුමිණ රිසි වස් වෙවසමි, 
ද්විතික ධයානයට - තෘතීයධයානයට - චතුර්යධයානයට 
පුමිණ රිසි වස් වෙවසමි, ඉදින් මම භාගයෙතුන් ෙහන්වස්ට 
කලින් කාලකරියා වකවලමි නම් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
යම් සංවයෝනනයකින් යුක්ත ෙුවය් වම් වලෝකයට ඉපදිම 
ෙශාවයන් නුෙත පුමිවණන්වන් ද ඒ සංවයෝනන 
චිතරගෘහගතිහට නුත්වත් ය යි පරකාශා කළවහාත් එය 
ආශා්චයයයයක් වනාවේය’යි කීය. 

එකල්හි අවච්ල කාශායප කියනුවය් “ධර්මවය් 
ස්ොඛයාතභාෙය ආශා්චර්යයය, සුදුෙත් හඳනා ගිහියකුෙ සිට ද 
වම් චිතරගෘහපති ආයයය භාෙයට පුමිණ උත්තරීතර මනුෂය 
ධර්මයන් ලබා ඇත්වත්ය. සුපවිහරණයක් ලබා ඇත්වත් ය. 
ගෘහපතිය, ‘මට ද වම් ධර්මවයහි පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ලබා 
වදනු මුනෙ’යි කීය. චිතර ගෘහපති ඔහ ු වතරුන් ෙහන්වස්ලා 
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වෙත කුඳො වගන වගාස් “ස්ොමීනි, වම් අවච්ල කාශායප 
මාවග් පුරණී යහළුෙකි, වමාහු බුදුසස්වනහි පුවිදි කරෙන 
වස්ක්ො! මම වමාහුට චීෙර පින්ඩපාත වස්නාසන 
ගිලානපරතයයන් සුපයීමට උත්සහ කරමි’යි කීය. වතරුන් 
ෙහන්වස්ලා කාශායප පුවිදි කළහ. ඔහු මුනවින් බුදුසස්වනහි 
මහණදම් පුරා වනවබෝ කලකින් සේ වකවලසුන් නසා 
අර්හත්ෙයට පුමිණිවය් ය. 

(චිත්ත සංයුත්ත) 

අවච්ල කාශායප වමන් ම බුදුරදුන්වග් ධර්මය අසා 
ඔෙුන් පිළිවගන සිටි දහම් හුර පුවිදි ෙූ අනය තීයමකවයෝ 
වබාවහෝ වදවනකි. චනයයයාණික ෙු වම් ධර්මය කිනම් 
උපායකින් ෙුෙ ද අනයයන් ලො ඇස්සීමට සුදුසු බුවින් 
අවන්පි ු මහසියාවණෝ ඔෙුන්වග් පුතර කාෙ නමුත්තා දහම් 
අසා මතක තබා වගන ආෙවහාත් දහසක් කහෙණු වදන්නට 
වපාවරාන්දු වී දහම් ඇසීමට බුදුරදුන් වෙත යුෙූහ. 

කාළ සටිපුතු්ේරගේ කථාවර 

අවන්පි ු සිටාණන්ට කාළ නම් පුතරවයක් විය. ඔහු 
සුදැහුෙත් ගුණෙත් සිටුෙරයකුවග් පුතකු ෙුෙද දහම් ඇසිමට 
විහාරයට වනා යයි. බුදුරදුන් නිෙසට ෙුඩම කළ කල්හි ද උන් 
ෙහන්වස් ඉදිරියට වනා යයි. දහම් වනා අසයි. ෙතක් 
පිළිවෙතක් වනා කරයි. සිටුවගයි දිනපතා මහසඟනට දන් 
වදන නමුත් ඔහු ඒ පුත්තට වනා යයි. ඔහුවග් වනා මනා 
පුෙුත්ම දැක සංවේගයට පුමිණි සිටුතුමා, “වමවස් මිසදිටු 
වගන සිට වමාහු අපායට ගිය වහාත් නපුවරක, ධනවයන් 
වපාළඹො වහෝ වමාහුවග් ලේධිය බිඳ පිසමි’යි සිතා ඔහු 
අමතා “දරුෙ, විහාරයට වගාස් වපවහෙස් ෙුස දහම් අසා එෙ, 
එවස් කළ වහාත් නුඹට කහෙනු සියය ක් වදමි’යි කීය. ඔහු 
එවස් කළවහාත් කහෙණු සියය ම වදනොම ද? කියා 
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සිටුතුමාවගන් නුෙත නුෙත අසා තුන්ෙරක්ම වපාවරාන්දු 
කරො වගන වපවහෙස් ඉටා විහාරයට වගාස් මුදලට 
සිල්ගන්නනට ආ ඔහුට බණක් ඇසිම නුෙුෙමණා බුවින් ඉඩ 
ඇති තුනකට වී නිො සිට පසු දින නිෙසට ආවය් ය. ඔහු 
පුමිණි කල්හි සිටුතුමා වමාහුට කුඳ ආදිය ෙහා වදෙුයි 
වස්ෙකයන්ට අණ කවළ්ය. “මුදල් වදනතුරු කිසිෙක් වනා 
ෙළඳමි” යි වගවනන වගවනන වදය ඔහු පරතික්වෂ්ප වකවළ්ය. 
සිටුතුමා කහෙනු සියය දුන් කල්හි එය අත තබාවගන ඔහු 
ආහාර අනුභෙ වකවළ්ය. පසු දින සිටුතුමා “විහාරයට වගාස් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ඉදිරිවයහි හිඳ බණ අසා බණපදයක් 
උවගන ආෙවහාත් කහෙණු දහසක් වදමියි’ කයිා ඔහු බණ 
ඇසිමට පිටත් කවළ් ය. ඔහු වගාස් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
ඉදිරිවයහි සිට බණ පදයක් දැනවගන පළා යන්නට සිතා බණ 
ඇසුවය් ය. ඔහුවග් අදහස දත් තයාගතයන් ෙහන්වස් ඔහුට 
එක් බණපදයකුදු මතක තබා ගත වනා වහන පරිදි 
පරාතිහායයයයක් කළහ. ඔහුට ඇසු ඇසු බණපදය අමතක වී 
ගියද ඒොවග් අදහස් ඔහුවග් සිවතහි රැවදයි. එයින් ඔහුට 
ධර්මය අෙවබෝධ විය. ඔහු වසෝොන් ඵලයට පුමිණිවය් ය. ඔහු 
පසු දින බු  පරමුඛ මහාසංඝයා ෙහන්වස් සමඟ ම නිෙසට 
ගිවය් ය. සිටුතුමා ඔහු දැක, “අද මාවග් පුතරයාවග් ආකාරය 
යහපතු’යි සිතුවේය. කාළ ද “අද බුදුරදුන් ඉදිරිවය් මට මුදල් 
වනාදුන වහාත් වයවහකුයි” සිතී. ඔහු එවස් සිතුවය් බුදුරදුන් 
කාරණය දැන ගන්නොට ලුජ්නාවෙනි. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් 
කාරණය දන්නා බෙ ඔහු වනා දනී. සිටුතුමා බුදුපාවමාක් 
සඟනට කුඳ පිළිගන්ො පුතරයාටද කුඳ වදවීය. ඔහු කිසි 
කයාෙක් වනාවකාට කුඳ බීවේය. කුවිලි හා බත් ද අනුභෙ 
කවළ්ය. සිටුතුමා කහෙනු වපාදිය ඔහු ඉදිරිවය් තබා “දරුෙ, 
මම නුඔට දහසක් වදන්නට වපාවරාන්දු වී වපවහෙස් ෙුස 
බණ ඇසීමට විහාරයට යුවිමි. නුඹ එය කළ නිසා වම් 
කහෙණු දහස ගනුෙ’යි කීය. ඔහු බුදුරදුන් ඉදිරිවය් මුදල් දීම 
ගුන ලජ්නාෙට පත්ෙ ඒො වනා ග ත්වත් ය. “ගනුෙ දරුෙ” යි 
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නුෙත නුෙත කීෙ ද වනා ගත්වත්ය. එකල්හි සිටුතුමා 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙුඳ පුතරයාවග් පරෙෘත්තිය උන් 
ෙහන්වස්ට සුල වකවළ්ය. එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස් 
“සිටාවණනි, අද ඔබ පුතරයාට චකරෙර්ති රානසම්පත්තියට ද 
දිෙයබරහ්ම සම්පත්තිෙලට ද ෙඩා වසෝොන් ඵලය අගවන්ය’ යි 
ෙොරා වම් ගය ෙොළ වස්ක. 

“පථවයා එකරජ්ධජන - සග්ගස්ස ගමධනන වා 
සබ්බධලාකාධිපච්ධචන - ධසා ාප ් ිඵලං වරං” 

(ධම්මපදට්ාකයා) 

“මුළු වපාවළාෙට ම ඉසුරු සක්විතිරනකම ලුබීමට ද, 
සවිසි ස්ෙර්ගවලෝකයන්හි උපත ලුබීමට ද මුළුවලාෙට ම 
අධිපති වීමට ද ෙඩා වසෝොන් ඵලය උසස් ය” යනු එහි 
වත්රුම ය. වසෝොන් ඵලය වමතරම් උසස් ෙන්වන් එය ලුබු 
පුද්ගලයා සතර අපාවයන් මිදුණු පුද්ගලයකු ෙන බුවිනි. 
පෘයග්නන පුද්ගලයා සක්විති රනෙ සිටිය ද, ශාකරෙ බරහ්මෙ සිටිය 
ද, භොගරයට පුමිණ සිටිය ද අපායට බරෙ සිටින්වනකි. 
එබුවින් ඒ සම්පත් වසෝොන් ඵලය තරම් උසස් නුත. ධර්මය 
වමවස් උසස් ෙන බුවින් සක්විති රනය ෙුෙ ද හුර, ධර්මය 
ස්ෙසන්තානවයහි ඇති කර ගුනිම සුදුසු ය. අනයයකු 
රනකමින් බුහුර කර ෙුෙ ද, ධර්මවයහි පිහිටවීම සුදුසු ය. ඒ 
ධර්මවය් ඇති ඒහිපස්සික ගුණය ය. 
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14  

ඕපනයික ගුණය 

 
ස්ෙසන්තානයට පමුණුො ගුනීමට, සිය සිතින් 

පුමිණිමට සුදුසු වදය  ඕපනයික නමි. හිස ගිනි ගත්තකු විසින් 
එය නිවීමට ෙයාෙෘත වනාවී ෙුෙ ද හුඳි ෙතට ගිනි ගත්තකු 
විසින් එය නිවීමට ෙයාෙෘත වනා වී ෙුෙ ද, උපදො ගුනිම් 
ෙශාවයන් ස්ෙසන්තානයට පමුණුො ගුනිමට සුදුසු බුවින් 
ආයයයමාර්ග සතරය, ආයයයඵල සතරය යන වම් වලෝවකෝත්තර 
ධර්මවයෝ අට වදන  ඕපනයික නම් වෙති. නිර්ොණ සංඛයාත 
වලෝවකෝත්තර ධර්මය අරමුණු කිරිම් ෙශාවයන් සිය සිතින් 
පුමිණිමට සුදුසු බුවින්  ඕපනයික නම් වේ. කිනම් 
පරිතයාගයක් වකාට ෙුෙද, වකාතරම් වෙවහසක් වගන ෙුෙ ද, 
වකාතරම් මහත් දුකක් විඳ ෙුෙ ද, වම් ධර්මය ස්ෙසන්තානයට 
පමුණුො ගුනීම ස්ෙසන්තානවයහි අති කර ගුනීම සුදුසු 
බුවින් මහ කාරුණිකයන් ෙහන්වස් විසින් වමවස් ෙොරා 
ඇත්වත් ය. 

“අප්පටිොනි සුොහං භික්ඛවෙ, පදහාමි කාමං තවචා ච 
නහරෑ ච අට්ඨී ච අෙසිස්සතු උපසුස්සතුං සරීවර 
මංසවලාහිතං යං තං පුරිසයාවමන පුරිසවිරිවයන 
පුරිසපරක්කවමන පත්තේබං න තං අපාපුණිත්ො විරියස්ස 
සන්යානං භවිස්සතී ති. තස්ස මය්හං භික්ඛවෙ, අප්පමාොධිගතා 
වබාධි, අප්පමාොධිගවතා අනුත්තවරා වයාගක්වඛවමා. 
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තුම්වහ වච පි භික්ඛවෙ, අප්පටිොනං පදවහයයාය 
කාමං තවචා ච නහරෑ ච අට්ඨි ච උපසිස්සතු උපසුස්සතු 
සරීවර මංසවලාහිතං, යං තං පුරිසයාවමන පුරිසවිරිවයන 
පුරිසපරක්කවමන පත්තේබං, න තං අපාපුණිත්ො විරියස්ස 
සන්යානං භවිස්සති ති. තුම්වහ පි භික්ඛවෙ, න චිරස්වස ෙ 
යස්සත්යාය කුලපුත්තා සම්මවදෙ අගාරස්මා අනගාරියං 
පේබනන්ති තදනුත්තරං බරහ්මචරියපරිවයාසානං දිට්වාෙ 
ධම්වම සයං අභිඤ්ඤා සචිඡිකත්ො උපසම්පජ්න විහාරිස්සය. 

තස්මාතිහ භික්ඛවෙ, එෙං සික්ඛිතේබං, “අප්පටිොනං 
පදහිස්සාම කාමං තවචා ච නහරෑ ච අට්ඨී ච අෙසිස්සතු 
උපසුස්සතු සරීවර මංසවලාහිතං, යං තං පුරිසයාවමන 
පුරිසවිරිවයන පුරිසපරක්වමන පත්තේබං, න තං අපාපුණිත්ො 
විරියස්ස සන්යානං භවිස්සතී’ ති. එෙං හි වො භික්ඛවෙ 
සික්ඛිතේබං” 

(අංගුත්තර දුක නි.) 

රත්ේරුම - 

“මහවණනි, මම සමත් - නහරත් - ඇටත් ඉතිරි 
වෙවතාත් වේො. ශාරිරවය් වල් මස් වියළි යවතාත් වය්ො. 
පුරුෂබලවයන් පුරුෂවීයයයවයන් පුරුෂපරාකරමවයන් යම් 
සතරමාර්ගඥානයකට හා සර්ෙඥතාඥානයකට පුමිණිය යුතු ද 
එයට වනා පුමිණ වීයයයය වනා හරිමි’ යි පසු බුසීමක් 
නුෙතීම් වනා වකාට වීයයය වකවළමි. මහවණනි, එවස් කළා ෙූ 
මා විසින් අපරමාදවයන් චතුර්මාර්ගඥානය හා සර්ෙඥතාඥානය 
අධිගමනය කරන ලද්වද් ය. අනුත්තර ෙූ අර්හත්ඵලය හා 
නිෙන අධිගමනය කරන ලද්වද් ය. 

මහවණනි, වතපි ද ශාරීරවය් සමත් නහරත් ඇටත් ඉතිරි 
වෙවතාත් වේො. වල් මස් වියලි යවතාත් වය්ො, 
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පුරුෂබලවයන් පුරුෂවීයයයවයන් පුරුෂපරාකරමවයන් යමකට 
පුමිණිය යුතු ද, එයට වනා පුමිණ වීයයයයාවග් හුරිමක් වනා 
ෙන්වන් යි වනා නෙත්ො වනාපසු බුස වියයය කරන්නහු නම්, 
මහවණනි, වතපිද යමක් සඳහා කුලපුතරවයෝ ගිහිවගයින් නික්ම 
ශාාසනවයහි පුවිද වෙත් ද ඒ අනුත්තර බරහ්මචයයයපර්යෙසාන 
සංඛයාත අර්හත්ඵලය ඉහාත්මවය්දී ම විශාිෂ්ටඥානවයන් 
පරතයක්ෂ වකාට එයට පුමිණ ොසය කරන්නාහූය. 

මහවණනි, එවහයින් වතාප වමයින් හික්මිය යුතුය. 
ශාරීරවය් සමත් නහරත් ඇටත් ඉතිරි වෙවතාත් වේො, වල් මස් 
වියළි යවතාත් වය්ො, යමකට පුරුෂ බලවයන් පුරුෂ 
වීයයයවයන් පුරුෂ පරාකරමවයන් පුමිණිය යුතු ද, එයට වනා 
පුමිණ වීයයයය ලිහිල් කිරිමක් වනා ෙන්වන් ය, වනා නෙත්ො 
ම වීයයය කරන්වනමු ය. වමවස් වතාප විසින් හික්මිය යුතුය” 
යනු ඉහත දැක්ෙුණු පාාවය් වත්රුමය. වකාතරම් දුකක් විඳ 
ෙුෙ ද වලෝවකෝත්තර ධර්මයන් ස්ෙසන්තානයට පමුණුො 
ගුනීම යහපත් බුවින් අතීතවය් ඇතුම් භික්ෂූහු 
ජිවිතපරිතයාගවයන් කරියා වකාට ඒ ධර්මයන් ලබා ගත්හ. 

කලවරා ඇට බිඳරගන මහණදම් පරිූ  කිේෂනුේ වරහනේරසේ 

සුෙුත් නුෙර ධනෙත් මිනිවසක් සතළිස් වකෝටියක් 
ධනය හුර දමා පුවිදිෙ එක් ආරණයක ොසය කවළ් ය. ඒ 
භික්ෂුන් ෙහන්වස්වග් බාල සවහෝදරයාවග් බිරිඳ “වමාහු සිෙුර 
හුර නුෙත වමහි පුමිණිය වහාත් වම් ධනය අපට නුති 
ෙන්වන් ය. ඒ නිසා වම් භික්ෂුෙ මුරවිය යුතුය’ යි භික්ෂුන් 
ෙහන්වස් මරා දැමීම සඳහා වසාරමුළක් පිටකළාය. වසාරු 
වගාස් වතරුන් ෙහන්වස් ෙට කර ගත්හ. උන්ෙහන්වස් වසාරු 
සමුහය දැක “උපාසකෙරුනි, කුමට අෙුදැ’යි ඇසූහ. “ඔබ මරා 
දමන්නට ආමු’යි වසාරු කීහ. කිසිම ධනයක ් තමන් වෙත 
නුතිෙ අරණයවයහි වෙවසන තමන් ෙහන්වස් මරන්නට තුත් 
කරන්වන් කිනම් කරුණකට ද යනු උන්ෙහන්වස්ට 
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ෙුටවහන්නට ඇත. “වගදර මාවග් වබාවහෝ ධනය ඇත, එහි 
වගාස් නුඹලාට වබාවහෝ ධනය ලබා දිය හුකිය. මා නිදහස් 
කරන්නය’යි කියා වසාරුන්වගන් නිදහස් ෙන්නට උන් 
ෙහන්වස්ට ඉඩ තිබිණ. එවහත් උන් ෙහන්වස් එවස් 
වනාකළහ. උන් ෙහන්වස් ඒ අෙස්යාවෙහි කල්පනා කවළ් 
තමන් බලාවපාවරාත්තු ෙන වලෝවකෝත්තර ධර්මය නිකම් 
ආකාරයකින් වහෝ ලබා ජීවිතය වකළෙර කීරිමය. උන් 
ෙහන්වස් වසාරුන් අමතා “උපාසකවයනි, ඇපයක් වගන අද 
වම් රාතරිය මට නිදහස වදන්නය”යි කීය. “මහණ, වමහි ඔබට 
ඇපෙන්වන් කෙුරුන්දැ’යි වසාරු කීහ. එකල්හි වතරුන් 
ෙහන්වස් මහ කළු ගලක් වගන තළා, තමන් ෙහන්වස්වග් 
කලො ඇට බිඳ “උපාසකවයනි, වම් ඇපය සෑවහදැ’යි කීහ. 
වසාරු ඉන් ඉෙත්ෙ සක්මන් වකළෙර ගිනි දල්ො නිො ගත්හ. 
වතරුන් ෙහන්වස් වේදනාෙ යටපත් කර තමන් ෙහන්වස්වග් 
ශාීලය බලන්නාහු එය ඉතා පිරිසිදු බෙ දැක, ඉමහත් 
වසාම්නසට පුමිණ තුන්යම් රාතරිය මුළුල්වලහි මහත් 
වියයයවයන් භාෙනා වකාට අරුවණෝද්ගමනවය් දී සේ 
වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණියහ. 

ජිවිත් පරිත්යාගරයනේ මහණදම් පරිූ  කිේසනුේ රත්නමකේ 

කාශායප බුදුරනාණන් ෙහන්වස් පිරිනිවීවමන් පස් උන් 
ෙහන්වස්වග් සම්මුඛශාරාෙකයන්වගන් පුවිද්ද ලුබු කුලපුතරවයෝ 
තිවදවනක් චාරිතරාකුලෙ කමටහන් වගන පරතයන්තවයහි එක් 
අරණයයක වෙවසමින් මහණ දම් පිරෑහ. උන් ෙහන්වස්ලා 
අතරින්පතර කාශායප බුදු රදුන්වගන් ස්ෙර්ණ චෙතයය ෙුඳිම 
පිණිස හා දහම් අසනු පිණිස නගරයට ගියහ. පසු කාලවය් දී 
එපමණකටද අරණයවයන් බුහුර වීමට වනා කුමුත්තාහු 
එහිම අපරමාදෙ මහණදම් පුරමින් විසූහ. එවහත් උන් 
ෙහන්වස්වගන් එක් නමකට ද විවශා්ෂාධිගමනයක් වනාවීය. 
විවශා්ෂාධිගමනයක් වනාලුබු උන් ෙහන්වස්ලා සිතන්නාෙූ 
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“පි ු පිණිස බුහුර යන්නා ෙූ අපි ජිවිතවයහි අවප්ක්ෂාෙ 
ඇත්වතෝ වෙමු. ජිවිතාශාාෙ ඇතියෙුන්ට වලෝවකෝත්තර 
ධර්මයන් ලුබීමට දුෂ්කරය. පෘතග්නන මරණය නපුරුය. අප 
විසින් ජීවිතවයහි හා කවයහි අවප්ක්ෂාෙ හුර හිනිමගක් බුඳ 
වම් පර්ෙතයට පෘයග්නන භාෙවයන් වනා බස්නා පරිදි නුග 
මහණ දම් පිරිය යුතුය’යි සිතා තිවදනා ෙහන්වස් 
කයාකරවගන සම සිතින් හිණිමඟක් බුඳ පර්ෙතයට නුඟ 
හිණිමඟ වපරළා දමා ජිවිතාශාාෙ හුර මහණ දම් පුරන්නට 
පටන් ගත්හ. ඒ වතනමවගන් ෙුඩිමහලූ වතරණූවෙෝ වහ්තු 
සම්පත් ඇත්තාහු එදින ෂඩහිඥා ද ඇතිෙ අර්හත්ඵලයට පුමිණ 
ෙොළහ. උන් ෙහන්වස් පසු දින ඍද්ධිවයන් හිමාලයට ෙුඩම 
වකාට අනෙතප්ත විවලන් මුෙවසෝො උතුරුකුරු දිෙයිවනහි පි ු 
සිඟා ෙළො නුෙත ද පි ු සිඟා වගන අවනෝතත්තවිවල් දිය නා 
නාගලතා දැහුටි ද වගන ඉතිරි වදනම වෙත වගාස් “ඇෙුත්නි, 
මාවග් ආනුභාෙය බලේ, වම් උතුරුකුරු දිෙයිවනන් වගනා 
පිණ්ඩපාතය ය. වම් අවනෝතත්තවිවල් නලය ය. වම් නාගලතා 
දැහුටිය. වම්ො පරිවභෝග වකාට ඔබ ෙහන්වස්ලාට මහණදම් 
පුරත්ො! මම වමවස්ම ඉදිරියටත් ඔබ ෙහන්වස්ලාට උපස්යාන 
කරමිය’යි කීය. එකල්හි උන් ෙහන්වස්ලා “ස්ොමිනි, ඔබ 
ෙහන්වස් ශාරමණකෘතයය නිම කර වගන සිටින්නහුය. නුඔ 
ෙහන්වස් හා කයා කිරිමත් අපට පළිවබෝධයක. ඒ නිසා නුඔ 
ෙහන්වස් අප වෙත වනා එන වස්ක්ො’යි කීහ. ෙුඩිමහළු 
වතරුන් ෙහන්වස් නුෙත නුෙතත් කී නමුත් උන්ෙහන්වස්ලා 
ඒ වබානුන් වනා පිළිගත්හ. ඒ වදනමවගන් එක් නමක් වදතුන් 
දිනකින් අනාගාමී ඵලයට පුමිණ පඤ්චාභිඥා ලුබුවය් ය. 
උන්ෙහන්වස් ද එවස් කළහ. ඉතිරි වතරණුවෙෝ වපර වස් ම 
ඒො පරතික්වෂ්ප වකාට මඟඵල ලුබිමට උත්සහ කරන්නාහු 
වහ්තු සම්පත් මඳ බුවින් සත්ෙන දිනවය් පෘතග්නන 
කාලකරියාවෙන් ම කාලකරියා වකාට වදේවලාෙ උපන්හ. රහත් 
ෙූ වතරුන් ෙහන්වස් එදින ම පිරිනිෙන් පා ෙොළහ. අනාගාමී 
වතරුන් ෙහන්වස් කලූරිය වකාට ශාු ාොස බරහ්මවලෝකවයහි 
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උපන්හ. වදේවලාෙ උපන් වතරණුවෙෝ වදේවලාවින් 
වදේවලාෙ උපදමින් සිට අප බුදුරදුන්වග් කාලවයහි 
මිනිස්වලාෙ ඉපිද සභිය නමින් පිරිෙුජිවයක්ෙ බුදුරදුන් වෙත 
එළඹ පරශා්න අසා පුහුදි බුදුසස්වනහි පුවිදිෙ අර්හත්ඵලයට 
පුමිණියහ. 

 (සුත්තනිපාතට්ාකයා)  

පර්යාප්තිධර්මය ද අන් සියලූ ෙුඩ නෙත්ො කිනම් 
පරිතයාගයක් ෙුෙ ද වකාට කිනම් වෙවහසක් ෙුෙ ද විඳ අසා 
දැනගුනීම ෙශාවයන් ස්ෙකීය සන්තානයට පමුණුො ගුනීම 
සුදුසු ය. එහි ද  ඕපනයික ගුණය ඇත්වත්ය. අතීතවයහි 
ඇතුම්හු ධන ජිවිත පරිතයාගවයන් ද ධර්මය ශාරෙණය කළහ. 
දහම්වසා  රනතුමා ධර්මශාරෙණය සඳහා රනය හා ජිවිතය ද 
පරිතයාග වකවළ්ය. ගවරවාෙඅංගණ නම් ස්යානවය්හි 
අදුවර්සිට දහම් ඇසු එක් භික්ෂුෙක් නපුරු සර්පයකු විසින් 
දෂ්ට කරන ලද්වද්ය. භික්ෂුෙ කිසිෙකුට ඒ බෙ වනා දන්ො 
සර්පයා අල්ො යවිකයකලා බුඳ තබා කිසි පරතකිාරයක් වනා 
වකාට එළිෙන තුරු දහම් ඇසීය. “දීඝොපිවය් 
මහානාතකභාණක වතරුන් ෙහන්වස් ගායා දහසකින් යුත් 
වෙස්සන්තර නාතකය වද්ශානය වකවරති’යි අසා තිස්සමහා 
විහාරොසී තරුණ භික්ෂුෙක් එක් දිනකින් ම නෙවයාදුන් මඟ 
වගො පා ගමනින් ම දහම් ඇසීම සඳහා එහි ගිවය් ය. 
උල්ලභධකෝලකණ්ණිකා නම් ස්යානවයහි විසූ ස්තරියක් 
“දීඝභාණක මහා අභය වතරණුවෙෝ ආයයයෙංශා පරතිපොෙ 
වද්ශානය වකවරති’යි අසා පා ගමනින් ම පස්වයාදුන් මඟ 
වගො වගාස් දෙල් කාලවය් ම එහි පුමිණ එතුන් පටන් පසු 
දින අරුවණෝදය දක්ො දහම් ඇසීය. කාළුම්බර නම් ගවමහි 
කාන්තාෙක් සිතුල්පේ වෙවහරට බණ අසනු සඳහා වගාස් 
ගසක් මුල දරුො නිදිකරො සිට වගන ම බණ ඇසුො ය. ඇය 
බලා සිටියදී ම සර්පයකු පුමිණ ඇවග් දරුො දෂ්ට කර ගිවය් 
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ය.  ඕ වතාවමෝ කිසිදු කලබලයක් වනා වකාට එළිෙනතුරු 
දහම් අසා වසෝොන්ඵලයට පුමිණ සතයකරියාවෙන් පුතරයා ද 
සුෙපත් කර ගත්තාය. 

(වම් කයා මවනෝරයපූරණිවයන් ගන්නා ලදී) 

වම් පයයයාප්ති ධර්මය කනිම් පරිතයාගයක් ෙුෙද වකාට 
ස්ෙසන්තානයට පමුණුො ගුනිමට වනාවහාත් දැන ගුනීමට 
සුදුසු ෙන්වන් එහි පිහිටා සකල වලෞකික වලෝවකෝත්තර 
සම්පත් ලුබිය හුකි බුවිනි. පයයයාප්තිය පරතිපත්ති පරතිවේධ 
යන ශාාසන තුවනන් පරතිපත්තිය නුතවහාත් පරතිවේධය වනා 
ලුබිය හුකිය. පයයයාප්තිය නුතවහාත් පරතිපත්තිය වනා පිරිය 
හුකිය. එබුවින් පයයයප්තිය ශාාසනවය් මූලය වේ.  

වම් දිෙයිනට චණ්ඩාලතිස්ස මහාභය පුමිණි කල්හි 
සක්වදේරනු මහපසුරක් නිර්මාණය කර ඉදිරියට මහත් භයක් 
හට ගත්වන්ය, ෙුසි වනා ලුබි යන්වන්ය, පරතයය වනා 
ලුබීවමන් වෙවහසට පත්ෙන කල්හි භික්ෂුහු ෙහන්වස්ට 
පයයයාප්ති ධර්මය රැකගන්නට වනා පිළිෙන් ෙන්වන්ය. 
එබුවින් ආයයයයන්ෙහන්වස්ලාට පරවතරට වගාස් දිවි 
රැකගුනීම සුදුසු ය. නුඹ ෙහන්වස්ලා වම් මහපසුරට නුඟ 
පරවතරට වයත්ො’යි භික්ෂුන්ට දැන්වීය. පරවතර යනු සඳහා 
වෙරළට රැස් ෙූ භික්ෂුන්වගන් සුටනමක් “පරවතර යාවමන් 
අපට කම් නුත,” අපි වමහි ම වෙවසමින් තරිපිටකධර්මය 
රැකගමු’ යි කයා කරවගන දකුණු මලය නනපදයට වගාස් අල 
වකාළ ආදිවයන් දිවි රකිමින් විසූහ. උන්ෙහන්වස්ලා ශාරීර 
ශාක්තිය ඇති කල්හි ොීමවී තරිපිටකය සජ්ඣායනා කළහ. ොඩිවී 
සිටිමට තරම් පණ නුති කල්හි කීපනම බුගින් එකතුෙ හිස් 
ළං ළංෙ සිටිනා පරිදි ෙුලිවගාඩෙලට හිස තබා නිදමින් ධර්මය 
වමවනහි කවළෝ ය. ඒ කරමවයන් උන් ෙහන්වස්ලා වදවළාස් 
ෙසක් මුළුල්වලහි අමතක ෙන්නට වනා දී අටුො සහිත 
පිටකතරය රැක ගත්හ. පරවතර ගිය සත්සියයක් භික්ෂුන් 
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ෙහන්වස් ද එවස් ම අටුො සහිත වතෙළාදහම ආරක්ෂා 
කරවගන ලක්දිෙට වගාඩ බුස කල්ලගාම නනපදවයහි 
මණ්ඩලාරාම විහාරයට ෙුඩම කළහ. ඒ බුේ ඇසූ ලක්දිෙ 
නුෙතුණු භික්ෂුන් ෙහන්වස් සුටනම උන්ෙහන්වස්ලා දක්නට 
මණ්ඩලාරාම විහාරයට වගාස් වදපක්ෂය එකතුෙ 
තරිපිටකධර්මය සජ්ඣායනය කරමින් පාඩම් ඇති සුටි සසඳ 
බුලූහ. එකපදයකු දූ වෙනස් වනාවී වදපක්ෂය වකවරහි ම 
තරිපිටක ධර්මය සමෙ පුෙුත්වත්ය. 

ඒ රැස්වීවම්දී වතරුන් ෙහන්වස්ලා අතර “ශාාසනවය් 
මුල පයයයාප්තිය ද නුතවහාත් පරතිපත්තිය ද? යන පරශා්නය 
ඇතිවිය. පාංශාුකූලික ස්යවිරෙරු පරතිපත්තිය ශාාසනවය් මූලය’යි 
කීහ. ධර්මකථිකවයෝ  “පයයයාප්තිය ශාාසනවය් මූලය’යි කීහ. 
වසසු වතරුන් ෙහන්වස්ලා“ ඔබ ෙහන්වස්ලාවග් කීම්මාතරය 
වනා පිළිගත හුකිය. ජිනහාසිත සුතර දක්ො තමන් තමන්වග් 
කීම් ඔප්පු කරන්නය’යි කීහ. 

“ඉධම ච සුභද්ද භික්ඛු සම්මා විහාධරයයුං  
අසුඤ්ඤා ධලාධකා අරහන්ධ හි” 

යන පාාය පාංශාුකුලික ස්යවිරෙරු වගන හුර දැක්ෙූහ. 
එකල්හි ධර්මකථිකවයෝ- 

“යාව  ිට්ඨන් ි සු ් න් ා - විනධයා යාව දිප්ප ි, 
 ාව දක්ඛින් ි ආධලාකං - සුරිධය අබ්භුට්ඨීධ  යථා. 

සු ් න්ධ සු අසන්ධ සු - පම්මුට්ධඨ විනයම්භි ච 
 ධමා භවිස්ස ි ධලාකස්ස - සුරිධය අ ්ථංගධ  යථා. 

සු ් න්ධ  රක්ඛීධ  සන්ධ  - පටිප ් ි ධහා ි රක්ඛි ා 
පටිප ් ියං ඨීධ ා ධීධරා - ධයාගක්ධඛමා න  ංස ී” 
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යන වම් සුතරය දැක්ෙූහ. එකල්හි පාංශාුකූලිකවයෝ 
තුෂ්ණිම්භූත ෙූහ. ධර්මකථිකයන්වග් කීම ම මතු වී සිටිවය් ය. 

(මවනාරයපූරණී) 
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15  

පච්චත්ේත්ං රව්දිත්බ්බ ගුණය 

 
“පච්ච ් ං ධවදි බ්ධබා විඤ්ඤූහි” යන ගුණවයන් 

කියුවෙන්වන් වම් නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය විඥයන් විසින් 
වෙන් වෙන් ෙශාවයන් ස්ෙසන්තානෙලින් ම දත යුත්තක් ය, 
පරතයක්ෂ කරගත යුත්තක්ය යනුයි. විඥයන් විසින් වෙන 
වෙනම තමතමන් තුළ උපදො ගුනිවමන් හා තමතමන් විසින් 
පරතයක්ෂ කර ගුනීවමන් ද “අවහෝ සුපය, අවහෝ යහපත” යි 
කියමින් රස විඳිය හුකි ධර්මයක්ය යනු ද එහි එක් වත්රුමකි. 
රෑපාෙචර අරෑපාෙචර ධයාන ධර්මවයෝද වලෝවකෝත්තර 
ධර්මයන් වස්ම විඥයන් විසින් වෙන වෙන ම තම තමන් තුළ 
උපදො දත යුතු රස විඳිය යුතු ධර්මවයෝ ය. ධයානධර්ම සහිත 
ෙූ නෙවලෝවකෝත්තර ධර්මය අනුන්වග් හිස පුළඳි - වගළ 
පුළඳි අබරණයන් වමන්, පරසන්තානවයන් දත හුක්වක් 
වනාවේ. ධයානාදී ධර්මවයෝ උසස් මනුෂයයන් විසින් පමණක් 
දත හුකි ධමමයන් ෙන බුවින් උත්තරිමනුෂය ධර්ම නම් වෙති. 
විඥයනට මිස දන්ධයනට ඒ ධර්ම පරතයක්ෂ කර ගත හුකි 
වනාවේ. ධයානාදී ධර්මයන් ලුබිය වනා වහන දන්ධවයෝ 
ගනුෙණ නුතිවයෝ) අභෙය පුද්ගලවයෝ ය. 

“පච්චත්තං වෙදිතේවබා විඤ්ඤුහි”යන වමහි 
කියුවෙන විඥවයෝ නම් නාති පරඥාෙ වහෙත් උත්පත්තිවයන් 
පිහිටි නුෙණ ඇත්වතෝය. ඔෙුහු “වසෝමනස්ස සහගත 
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ඤානසම්පයුක්ත අසංඛාරික, චිත්තය, වසෝමනස්ස සහගත 
ඤාණසම්පයුත්ත සසංඛාරික චිත්තය, උවපක්ඛා සහගත 
ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාරික චිත්තය, උවපක්ඛා සහගත 
ඤාණසම්පයුත්ත සසංඛාරික චිත්තය” යන මහාවිපාක සිත් 
අතුවරන් යම් කිසි සිතකින් භෙවයහි පිළිසිඳගත් තරිවහ්තුක 
පුද්ගලවයෝ ය. තරිවහ්තුක පුද්ගලයන්ට උත්පත්තිවයන් පිහිටා 
ඇති නුෙණ ඉතා තියුණුය. ඉතා උසස්ය. එබුවින් සියුම් වස්  
වද් ගුඹුරු වද් වත්රුම් ගුනිමට තරිවහ්තුක පුදග්ලවයෝ සමත් 
වෙති. කිසිම ශාිල්ප ශාාස්තරයක් නූගත් යටත් පිරිවසයින් අකුරු 
පො නූගත් තරිවහ්තුක පදු්ගලයා ධර්මය අසන්නට ලද වහාත් 
චතුස්සතයය වත්රුම් වගන පරතයක්ෂ කර වගන වලාේතුරා 
මඟපල ලබා නිෙන් දක්නට සමත් වේ. බුදුරදුන් ජීෙමාන 
කාලවය් උන්ෙහන්වස්වග් වදසන දහම් අසා අකුරක් ෙත් 
උවගන වනාසිට වබාවහෝ වදනා ධර්මාෙවබෝධය ලුබුහ. නාති 
පරඥාෙ නුති ද්විවහ්තුක පුද්ගලයන්ට ද ශාිල්ප 
ශාාස්වතරෝද්ගරහණවයන් පණ්ඩිත විය හුකිය. ඔෙුන් 
උවගනීවමන් ලබා ගන්නා ඒ පාණ්ඩිතයය ධයානාදි ධර්ම 
ලුබීමට පරමාණෙන නුෙණක් වනාවේ. තරිවහ්තුක පුද්ගලයන්ට 
ෙනාහි උවගනීවමන් ලබන නුෙණ ද ධර්මාෙවබෝධයට තරමක් 
උපකාර ෙන බෙ කිය යුතුය. එවහත් මිතයාධර්ම උවගනීවමන් 
ලබන පාණ්ඩිතයය තරිවහ්තුක පුද්ගලයන්ට ද සමහර විට 
ධර්මාෙවබෝධයට බාධාෙක් ද විය හුකිය. 

ෙර්තමාන භෙවයහි මාර්ගඵල ලුබිය හුකි නාති පරඥාෙ 
ඇති පුද්ගලවයෝ ද “උද්ඝටිතඥ පුද්ගලවයෝ ය, විපඤ්චිතඥ 
පුද්ගලවයෝ ය, වඥයපුද්ගලවයෝය’යි තුන් වකාටසක් වෙති. 
සංක්වෂ්පවයන් වද්ශානය කළ දහමක ් අසා එය තමාවග් 
නුෙණින් විස්තර ෙශාවයන් වත්රුම් වගන චතුස්සතයයන් 
අෙවබෝධ වකාට මග පල ලුබිමට සමත් පුද්ගලවයෝ 
උද්ඝටිතඥවයෝ ය. 
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“ධය  ම්මා ධහ ුප්පභවා 
ධ සං ධහ ුං  ථාගධ ා ආහ, 
ධ සඤ්ව ධයා නිධරාධ ා 
එවං වාදී මහාසමධණා” 

යන ගය අසා එනයින් නුෙණ යො සිේසස් අෙවබෝධ 
වකාට වසෝොන් ඵලයට පුමිණි ධකෝලි  - උප ිස්ස 
පිරිෙුජිවයෝ වදවදනා උද් ටි ඥ පුද්ගලධයෝය. තයාගතයන් 
ෙහන්වස් ඒ ඒ පුද්ගලයන්ට ධර්මාෙවබෝධ කරෙනු පිණිස 
ොනකයා, ශාීලකයා, ස්ෙර්ගකයා, කාමයන්වග් ආදීනෙ කයා, 
කාමයන්වග් ලාමක පිළිබඳ කයා, සත්ත්ෙයන් කිලිටිවීම පිළිබඳ 
කයා, ෙොරා අෙසානවය් විස්තර ෙශාවයන් චතුස්සතයයන් 
වද්ශානය කරන වස්ක. ඒ විස්තර ෙශාවයන් කරන දීර්ඝ ධර්ම 
කයා අසා වබාවහෝ වදනා මඟපලෙලට පුමිවණති. ඔෙුහු 
විපඤ්ච ඥ පුද්ගලධයෝය. ධර්මය නුෙත නුෙත ඇසීවමන් 
කළයාණ මිතරයන් වස්ෙනය කිරිවමන් කලයාණ මිතරායන් හා 
සාකච්ඡා කිරිවමන් වනා ෙුටවහන වදය නුෙත නුෙත 
පිළිවිසීවමන් නුෙත නුෙත කල්පනා කිරිවමන් භාෙනාවෙහි 
වයදිවමන් කලක් මහන්සී වී මඟපල ලබන්වනෝ 
ධඥයපුද්ගලධයෝ ය. ඒ භෙවය් දී වකාවතක් උත්සහ කළද 
ධයාන මාර්ගඵල ලුබිය වනා වහන පුද්ගලවයෝ පදපරම නම් 
වෙති. පදපරමයන් අතර තරිවහ්තුක පුද්ගලවයෝ  ද ඇත්තාහ. 
ද්විවහ්තුකාවහ්තුක පුද්ගලවයෝ ද ඇත්තාහ. ඔෙුන් ඒ නාතිවය් 
අසන ධර්මය, ඉවගන ගත්තා ධර්මය කරන භාෙනාෙ මතු 
නාතියකදී ධර්මාෙවබෝධයට උපනිිඃශාය වේ.” 

ධයානසමාපත්ති-ඵලසමාපත්ති-නිවරෝධසමාපත්ති යන 
උත්තරීමනුෂය ධර්මවයෝ අතිපරණීත සුඛවයන් යුක්තවයෝ ය. 
ඒොවය් ඇති උසස් රසය උසස් මිහිර ඒො වනාලුබුවෙෝ වනා 
දනිති. සාමානය වලෝකයා කම්සුපය උසස් වකාට සලකන්වන් 
එයට ෙඩා මිහිරි සුෙයක් ගුන ඔෙුන් වනාදන්නා බුවිනි. 
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මිනිස්වලාෙ ඇති කාමසුඛය තබා ඉතා උසස් වකාට ෙර්ණනා 
කරන වදේවලාෙ ඇති කාමසුඛය ද කාමතෘෂ්ණාෙ නමුති 
වරෝගයට කරන පරතිකාරයක් පමවණකි. එය නියම සුෙයක් 
වනාවේ. ශාරිරවය් පුතිර ගිය කුෂ්ා වරෝගයක් ඇතියකුට 
නියවපාතුෙලින් ශාරිරය කුසීම, ගින්වනන් රත් කිරිම සුෙයක් 
වස් දැවන්. එෙුනි වරෝගයක් නුතියකුට ඒ කුසීම හා රත් 
කිරිම නපුරක් මිස සුෙයක් වනාවේ. කාමතෘෂ්ණාෙ යටපත් 
වකාට යටත් පිරිවසයින් පරයමධයානය මුත් ලබා සිටින්නා ෙූ 
තුනුත්තාට කාමසුඛය නපුවරකි, වරෝගවයකි, ආබාධවයකි, 
පිළිකුල් වදයකි, ධයානලාභියාට කාමසුඛය අපරිය වදයක් 
ෙන්වන් එය නියම සුඛයක් වනාෙන බුවිනි. පරයමධයාන සුඛය 
සක්විති රනකුවග් වභෝනනයට උපමා කරතවහාත් උසස් ම 
කාමසුඛය උපමා කළ යුත්වත් ගෙවභෝනනය ෙන පිදුරු 
වගාඩකට ය. සක්විති රනකු පිදුරු කෑමට වනා කුමති 
ෙන්නාක් වමන් ධයානලාභියා කාමසුඛයට කුමති වනාවේ. 
උසස් වලස කාමසම්පත් ලබා සිටි රනෙරු, මහධනෙතුන් ඒො 
හුර පුවිදිෙ ධර්මසුඛය ලුබු පසු “අවහෝ සුඛං, අවහෝ සුඛං” යි 
උදන් ඇණු බෙ වබෞ ගරන්යයන්හි සඳහන් වී ඇත්වත් ය. 
වකාවතක් සම්පත් ඇතියකුට ෙුෙ ද, වකාතරම් උසස් 
කාමසම්පත් ඇතියකුට ෙුෙද, අතරක් නුතිෙ ෙුඩි වේලාෙක් 
කාමසුඛය විදිමින් සම්පුර්ණවයන් ම සුඛවයන් යුක්තෙ වනා 
විසිය හුකිය. වකාවතක් කාම සම්පත් ඇතියකු ෙුෙද දෙවසන් 
ෙුඩි කාලයක් ගත කරන්වන් උවප්ක්ෂාවෙන් වහෝ දුක් 
වොම්නස්ෙලින් යුක්තෙය. ඔහුට සුෙවයන් විසිය හුකි කාලය 
මඳය. ධයානලාභියාට දෙසක් මුළුල්වල් ෙුෙද ධයානයට 
සමෙුඳි ඒකාන්ත සුඛවයන් යුක්තෙ විසිය හුකිය. දින වදකක් 
ෙුෙද තුනක් ෙුෙද සතරක් ෙුෙද පසක් ෙුෙද සයක් ෙුෙද සතක් 
ෙුෙද ධයානයට සමෙුදි අතරක් නුතිෙ සුඛවයන් විසිය හුකිය. 
ඵලසමාපත්ති ලාභින්ට ද එවස් ඵලසමාපත්ති සුඛවයන් විසිය 
හුකිය. නිවරෝධ සමාපත්ති සුඛවයන් ද එවස් විසිය හුකිය. 
වම් මිනිස් වලාෙ තත්ෙය ය. බරහ්මවලෝකෙල බරහ්මයන්ට ෙර්ෂ 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

422 
Non-commertial Distribution  

 
 

සියගණනක් මුළුල්වල්හි ෙුෙද අතරක් නුතිෙ ධයාන සුඛවයන් 
යුක්තෙ විසිය හුකිය. ධයානධර්මයන්හි හා නෙවලෝවකෝත්තර 
ධර්මයන්හි ඇති මිහිර බඳු උසස් අන් මිහිරක් වලාෙ 
නුත්වත්ය. එබුවින් විඥාවයෝ කාමසම්පත් හුර ධයානාදී 
ධර්මයන් ස්ෙසන්තානවයහි උපදො දහම් රස විඳිති. දුක් 
වකළෙර කර ගනිති. නුෙණුතියන්ට පයයයාප්ති ධර්මවයහි ෙුෙද 
ඉමහත් රසයක් ඇත්වත්ය. ධර්මය වත්රුම් ගුනීමට තරම් 
නුෙණ නුති පුද්ගලයන්ට හා මියයාදෘෂ්ටිගතුෙන්ට පයයයාප්ති 
ධර්මවය් රසය වනා ලුබිය හුකිය. ධර්මය උවගන රසය 
මතුෙන වතක් එය භාවිතා කළ වහාත් ධර්මවය් අර්යයන් 
නුෙත නුෙත විමසුෙවහාත් දහම් රසය විඳිය හුකි ෙනු ඇත. 

වම් ධර්මය ස්ොඛයාත බුවින් තමතමන් විසින් 
පරතයක්ෂ ෙශාවයන් දැකිය හුකිය. එද එොම එල ලුබිය හුකි 
බුවින් අකාලික ය. එෙ බලෙ යි වසස්සන්ට දැක්වීමට සුදුසු ය. 
තමතමන්වග් සිත්සතන්ෙලට පමුණුො ගුනිමට සුදුසු ය. 
විඥයන්ට ස්ෙසන්තානවයන් ම දැකිය හුකිය. 

 

ධ්මමගණුවරර්ණනාවර නමිිරයේ ය. 
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සංඝ රත්ේනය 

 
සංඝ යනු සමුහය යන අර්යය කියුවෙන ෙචනවයකි. 

වද්ෙසංඝ - බරහ්මසංඝ - ක්ෂතරියසංඝ - තිර්යක සංඝ යනාදින් 
වබාවහෝ සමූහවයෝ වලේහි ඇත්තාහ. අවන්ක සමහූහයන් 
අතුවරන් සංඝරත්න යන නාමය ෙයෙහාර කරනුවය් 
සංඝගුණපාාවය් “භගෙතා සාෙකසංවඝා” යනුවෙන් 
කියුවෙන භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ශාරාෙක සමුහයාටය. ශාරාෙක 
යන ෙචනවය් වත්රුම අසන තුනුත්තාය යනුය. වලෝකවයහි 
ඇසිය හුකි දෑ වබාවහෝ ය. කිනම් වදයක් වහෝ ඇසීවමන් 
පුද්ගලවයක් භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වග් ශාරාෙකවයක් වනාවේ. 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්  විසින් වද්ශාිත සුත්ත - වගයය - 
වෙයයාකරණ - ගායා - උොන - ඉති - ෙුත්තක - නාතක - 
අේභුතධම්ම - වේදල්ල යන වමාෙුන්වග් ෙශාවයන් නෙ පරවභ්ද 
ෙූ පයයයාප්ත ධර්මය අසන්නා ම තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
ශාරාෙකවයක් වේ. අසන තුනුත්තා “ශාරාෙකය” යි කියන නමුත් 
අසන සුම වදනාම ශාරාෙකවයෝ වනා වෙති. වත්රුමක් තුතිෙ 
අසන තිරශා්චීනාදීහු ද, තයාගත ධර්මය වනා පිළිගන්නා 
මිතයාදෘෂ්ටිකවයෝ ද,  සමහර විට ධර්මය අසති. එයින් ඔෙුහු 
බුද්ධශාරාෙකවයෝ වනා වෙති. ඒ ධර්මය අසා වගෞරෙවයන් 
පිළිවගන එය අනුෙ පිළිපුදිමට උත්සහ කරන සත්පුරුෂවයෝ 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකවයෝ වෙති. 

ඇසිය යුතු වදය යන අර්යවයන් පයයයාප්ති ධර්මය සු  
නම් වේ. වබාවහෝ ධර්මයන් අසා ඇත්වත් බහුශාරුත නම් වේ. 
මඳක් අසා ඇත්වත් අල්පශාරුති නම් වේ. බහුශාරුත ෙුෙද 
ධර්මානුධර්මපරතිපත්තිය නුත්වත් බුද්ධශාරාෙක වනා වේ. එක 
දහම් පදයකුදු අසා පිළිපදින්වන බුද්ධශාරාෙක වේ. ධර්මානුකුල 
පරතිපත්තියක් නුති අල්පශාරුතයා  ය, ධර්මානුකුල පරතිපත්තියක් 
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ඇති අල්පශාරුතයා ය යි අල්පශාරුතවයෝ වදවදවනක් වෙති. 
බහුශාරුතවයෝ ද එවස් ම වදවදවනක් වෙති. 

“අප්පස්සුධ ා පි ධච ධහා ි - සීධලසු අසමාහිධ ා, 
උභධයන නං ගරහන් ි - සීලධ ා ච සුධ න ච” 

“ඉදින් අල්පශාරුත ද වේ නම්, ශාීලවයනුත් යුක්ත වනා 
වේ නම්, ශාීලවයන් ද ශාරුතවයන් ද යන වදකින් ම ඔහුට ගර්භා 
වකවරත්ය” යනු වත්රුමය. ඒ පුද්ගලයා බුද්ධශාරාෙක වනා වේ.  

“අප්පස්සුධ ා පි ධච ධහා ි - සීධලසු සුසමාහිධ ා, 
සිලධ ා නං පසංසන් ි -  ස්ස සම්පජ්ජධ  සු ං” 

“ඉදින් අල්පශාරුත ෙුෙ ද ශාිලවයන් යුක්ත වේ නම් ඔහුට 
ශාිලය නිසා පරශාංසා වකවරත්. ඔහුවග් ශාරුතය සමෘද්ධ වේය” 
යනු එහි වත්රුමය. මඳ ෙූ ද ශාරුතය සමෘද්ධ ෙන බුවින් ඔහු 
බුද්ධශාරාෙකවයක් වේ. 

“බහුස්සුධ ා පි ධච ධහා ි - සීධලසු අසමාහිධ ා, 

සිලධ ා නං ගරහන් ි - නාස්ස සම්පජ්ජධ  සු ං” 

“ඉදින් බහුශාරුත ෙූවය් ද සිල් නුත්වත් නම් එහුට ශාීලය 
නුති නිසා ගර්භා වකවරත්. ඔහුවග් ශාරුතය සමෘද්ධ වනාවේය” 
යනු එහි වත්රුමය. ශාරුතය සමෘද්ධ වනාෙන බුවින් බහුශාරුත 
ෙූ ද ඒ පුද්ගලයා බුද්ධශාරාෙක සංඛයාෙට වනා ගුවන්. 

“බහුස්සුධ ා පි ච ධහා ි - සීධලසු සුසමාභිධ ා, 
උභධයන නං පසංසනි ි - සීලධ ා ච සුධ න ච” 

ඉදින් බහුශාරුත ද වේ නම්, ශාිලවයන් ද යුක්ත වේ නම් 
ඔහුට ශාිලය ශාරුතය යන වදකින්ම පසසත්ය” යනු එහි 
වත්රුමය. එබඳු පුද්ගලයා විවශා්ෂවයන් පුසසිය යුතු 
බුද්ධශාරාෙකවයක් වේ. 
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බුදුරදුන්වග් ධර්මය අසා එය වගෞරෙවයන් පීළිවගන 
එය අනුෙ පිළිපදින පිළිපුදිමට උත්සහ කරන බුද්ධශාරාෙකවයෝ 
මනුෂය - වද්ෙ - බරහ්ම ෙශාවයන් තුන් වකාටසක් වෙති. 
ගෘහස්ත - පරෙරජිත ෙශාවයන් වදවකාටසක් වෙති. පෘතග්නන - 
ආයයය ෙශාවයන් වදවකාටසක් වෙති. උපසම්පන්න - 
අනුපසම්පන්න ෙශාවයන් වදවකාටසක් වෙති. සංඝගුණ 
පාාවයහි “යදිදං ච ් ාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිසපුග්ගලා එස 
භගවධ ා සාවකසංධ ා” යනුවෙන් “යුග්ම ෙශාවයන් සතරක් 
ෙන, පුද්ගලයන් ෙශාවයන් අට වදවනකුන් ෙන වම් පිරිස, 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයාය’යි ෙොරා තිවේ. 
විශාුද්ධිමාර්ගවයහි අෂ්ටපුරිස පුද්ගලයන් දක්ො තිවබන්වන් 
“පුරිසපුග්ගලවධසන එධකා පඨමමග්ගට්ධඨා එධකා 
ඵලට්ධඨා ි ඉමිනා නධයන අට්ධඨව පුරිසපුග්ගලා ධහාන් ි” 
යනුවෙන් පරයම මාර්ගස්ය පුද්ගලයාය, පරයම ඵලස්ය 
පුද්ගලයාය, ද්විතීය මාර්ගස්ය පුද්ගලයාය, ද්විතීය ඵලස්ය 
පුද්ගලයාය, තෘතිය මාර්ගස්ය පුද්ගලයාය, තෘතිය ඵලස්ය 
පුද්ගලයාය, චතුර්මාර්ගස්ය පුද්ගලයාය, චතුර්ය ඵලස්ත 
පුද්ගලයා කියා ය. කලයාණ පෘයග්නන භික්ෂුෙ එහි සඳහන් 
කර නුත. තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාිත සූතරධර්මයන්හි 
සංඝරත්නයට අයත් පුද්ගල විභාගය ෙොරා ඇත්වත් අන් 
කරමයකට ය. වමහි එක් සුතර වද්ශානාෙක් දක්ෙනු ලුවේ.  

අට්ඨීවම පුද්ගලා ආහුවනයයා පාහුවනයයා 
දක්ඛිවණයයා අඤ්නලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්වඛත්තං 
වලාකස්ස. කතවම අට්ා? වසාතාපන්වනා, 
වසාතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්වනා, සකොගාමි, 
සකොගාමි ඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්වනෝ, අනාගාමි, 
අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්වනා, අරහා, අරහත්තාය 
පටිපන්වනා, ඉවම වඛා භික්ඛවෙ අට්ාපුග්ගලා ආහුවනයයා 
පාහුවනයයා දක්ඛිවණයයා අඤ්නලිකරණීයා අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්වඛත්තං වලාකස්සා ති. 
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ච ් ාධරා ච පටිපන්නා 
ච ් ාධරා ච ඵධල ඨි ා 
එස සංධ ා උජුභුධ ා 
පඤ්ඤා සීල සමාහිධ ා, 
 

යජමානානං මනුස්සානං 
පුඤ්ඤධපක්ඛාන පාණිනං 
කාධරා ං ඔපධිකං පුඤ්ඤං  
සංධ  දින්නං මහප්ඵලං. 

(අංගුත්තර අට්ාකනිපාත) 

වම් සුතරවය් හුටියට ධසෝවාන් පුද්ගලයාය, ධසෝවාන් 
ඵලයට පැමිණීම පිණිස පිෙිධව ් පුරන පුද්ගලයාද, සකෘදාගාමි 
පුද්ගලයාද, සකෘදාගාමිඵලයට පැමිණිම සඳහා පිෙිධව ් පුරන 
පුද්ගලයාය, අනාගාමි පුද්ගලයාය, අනාගාමි ඵලයට පැමිණිම 
පිණිස පිෙිධව ් පුරන පුද්ගලයාය, අේහ ් පුද්ගලයාය, අේහ ් 
ඵලයට පැමිණිම පිණිස පිෙිධව ් පුරන පුද්ගලයාය යන වම් 
පුද්ගලයන් අටවදන සංඝරත්නයට අයත් පුද්ගලයන් අට 
වදනාය. වම් පුද්ගලයන් අට වදනා දක්ෂිණාවිහංග සු රධයහි ද 
ෙොරා ඇත්වත්ය. එහි අටුොවෙහි “ධහට්ඨිම ධකාටියා 
 ිසරණගධ ා උපාසධකා පි ධසා ාප ් ිඵලසච්ඡිකිරියාය 
පටිපන්ධනා නාම ධහා ි” යනාදින් තිසරණගත උපසකයාවග් 
පටන් වසෝොන් මාර්ගස්ය පුද්ගලයා දක්ො ඇති ඒ ඒ 
තරාතිරම්ෙල පුද්ගලයන් සුමවදන ම වසෝොන් මාර්ගය පිණිස 
පිළිවෙත් පුරන පුද්ගලයන් බෙ දන්ො තිවේ. එය අනුෙ අෂ්ට 
පුරුෂ පුද්ගලයන්ට වසෝොන් මාර්ගය පිළිපදින 
කලයාණපෘයග්නන භික්ෂුන් ද අයත් බෙ කිෙ යුතුය. අෂ්ටපුරුෂ 
පුද්ගලයන් අතර උපසම්පන්නවයෝ ද, අනුසම්පන්නවයෝ ද, 
වෙති. බුදුරදුන් ජිෙමාන කාලවය් හා එයට සමීප කාලවය් ද 
මඟපල ලබා ආයයයශාරාෙකත්ෙයට පුමිණ සිටි ගිහිවයෝ වබාවහෝ 
ෙූහ. මිනිස්වලාෙ වකවස් ෙුෙ ද දිෙයවලෝක බරහ්මවලෝෙල 
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මඟපල ලබා ඇති වබාවහෝ වබාවහෝ වදෙ බරහ්ම ආයයය 
ශාරාෙකවයෝ දැනුදු අත්තාහ. ඔෙුහු ආයයයශාරාෙකයින් ෙුෙ ද 
තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ආඥාචකරය සම්පුර්ණවයන් 
පිළිගත්තාහු වනා වෙති. එබුවින් මඟපල ලබා ඇත්තාෙූ ද 
ඔෙුහූ සංඝරත්නයට අයත් වනා වෙති. තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් ආඥාචකරය සම්පුර්ණවයන් පිළිගන්වනෝ 
උපසම්පන්න භික්ෂුහු ය. එබුේන් ආයයය ෙූ ද, පෘයග්නන ෙූ ද, 
උපසම්පන්නවයෝ ම තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක 
සංඝරත්නයට අයත් වෙති. අධිශාීල - අධිචිත්ත - අධිපරඥා යි 
තරික්ෂාෙක් ඇත්වත්ය. ගිහි පුවිදි කාහටත් ඇත්වත් එක ම 
අධිචිත්ත ශාික්ෂාවෙකි. එකම අධිපරඥා ශාීක්ෂාෙකි. ඒ ශාීක්ෂා 
වදකින් උපසම්පන්න අනුපසම්පන්නයන්වග් වෙනසක් 
නුත්වත්ය. අධිශාීල ශාික්ෂාවෙන් උපසම්පන්න 
අනුපසම්පන්නයන්වග් විශාාල වෙනසක් ඇත්වත්ය. වසෝොන් ෙූ 
ද ගිහියාවග් නිතයශාීලය පඤ්චශාීලය ය. උපසම්පන්න 
භික්ෂුෙවග් ශාීලය ඉතා විශාාල ශාීලවයකි. 

“නවධකාටිසහස්සානි - අසී ිං ස ධකාටිධයා, 
පඤ්ඤාසං ස සහස්සානි - ඡ ් ිංසා ච පුනාපධර. 

එධ  සංවරවිනයා - සම්බුද්ධ න පකාසි ා, 
ධපයයාලමුධඛන නිද්දිට්ඨා - සික්ඛා විනයසංවධර” 

(විසුද්ධිමග්ග) 

යනුවෙන් දැක්වෙන “නෙදහස් එකසිය අසූවකාටි 
පන්ලක්ෂ සතිස් දහස් ශාික්ෂා ඇති මහා ශාිලය උපසම්පන්න 
භික්ෂුන්වග් ශාිලය ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක ෙූ සියලූ 
ම භික්ෂුන්ට ඇත්වත් පරතිවමෝක්ෂ සංෙර ශාීල සංඛයාත එක ම 
ශාීලවයකි. එකම දෘෂ්ටියකි. “දිටිඨිසිල සාමඤ්ධඤන 
සං ටිධ ා ි සංධ ා” යන ෙචනාර්යය පරිදි ඒ භික්ෂු පිරිස 
ශාරීරෙලින් ඔෙුවනාෙුන් වකාවතක් දුරිනු සිටිය ද, ශාීල - දෘෂ්ටි 
වදකින් ඔෙුවනාෙුන් ගුටී අති බුවින් සම්බන්ධ වී ඇති බුවින් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

428 
Non-commertial Distribution  

 
 

සංඝ නම් වේ. සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග් ආඥාෙ පරිදි පුවිද්ද 
ලබා බුද්ධ පුතර භාෙයට පුමිණ සිටින සාමවණ්රවයෝ 
විනයකර්මෙලට සුදුසු ෙන පරිදි සංඝරත්නයට අයත් වනා 
ෙතුදු දක්ෂිණාර්භ භාෙවයන් සංඝරත්නයට අයත් වෙති. 
එබුවින් ඔෙුන්ට ද සඟසතු විහාරාරාම පරිවභෝග කිරිවම් 
අයිතිය ඇත්වත්ය. ඔෙුන් සංඝලාභ වබදීවම්දී වකාටස ලුබිමට 
සුදුස්වසෝද වෙති. සංඝයාට ලුබි ඇති සිෙුරු වබදීවම්දි 
සාමවණ්රයන් ගුන පිළිපුදිය යුතු ආකාරය තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වගන් විචාළ කල්හි “අනුජානාමි භික්ඛධව, 
සාමධණරානං උපඞ්ඪ පටිවිංසං දා ුං” යනුවෙන් භික්ෂුන්ට 
ලුවබන වකාටසින් භාගයන් සාමවණ්රයන් ට දිමට 
තයාගතයන් ෙහන්වස් අනුදැන ෙොළහ. ෙතින් සම්පුර්ණ 
සාමවණ්රයනට සම්පුර්ණ වකාටස ම දියයුතු බව විනය 
අටුවාධවහි කියා තිවේ. ශාරමණ දුශා්ශාීලයා ද, ශාරමණ වේෂය 
දරමින් භික්ෂුෙකුයි පරතිඥා කරමින් සිටිනාතාක් භික්ෂුෙක් 
වලස සුලකිය යුතු බෙ ද “සං  සමය සමනුපවිට්ඨධ ාපි 
දක්ඛිණං විධසාධ  ි” යනුවෙන් ශාරමණ දුශා්ශාීලයා ද 
සංඝසමයට අයත් ෙන බෙ ද මිෙින්දපඤ්හධයහි කියා තිවේ. 
වමවස් බලන කල්හි බුදු සස්වනහි පුවිද්ද ලබා ඇති හුම 
වදනා ම සංඝරත්නයට අයත් ෙන බෙ කිය යුතුය. සරණ 
සමාොනවයහිදී හා ෙස්තුන් සඟසතු කිරිවම්දි සංඝයා වලස 
සුලවකන්වන් ඒ අපරිච්ඡින්නක පුද්ගල සමූහය ය. විනයකර්ම 
ෙලදී එක් තුනකට රුස් ෙූ උපසම්පන්න භික්ෂු පිරිසක් 
සංඝයා වලස සලකණු ලුවේ. චතුර්ෙර්ග සංඝයා ය, 
පඤ්චෙර්ග සංඝයා ය, දශාෙර්ග සංඝයා ය, විංශාතිෙර්ග සංඝයා 
ය, අතිවර්ක විංශාතිෙර්ග සංඝයා යයි විනය කරමවයන් සංඝයා 
පස් වකාටසක් ෙශාවයන් කියනු ලුවේ. 

“ච ුවග්ධගා පඤ්චවග්ධගා - දසවීස ි වග්ගිධකා, 
අ ිධරකවීස ි වග්ධගා - පඤ්ච සං ා විභාවි ා  
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(ඛුද්දසික්ඛා) 

ාාසනය පවරත්ේනා කාලය. 

විනයපිටකවය් චූලෙග්ගපාළිවය් භික්ඛුනීඛන්ධකවය් හා 
අංගුත්තර නිකාවය් ද දක්නා ලුවබන පාායක් දක්ෙමින් 
ඇතුම්හු “වමකල බුදු සස්නක් නුත, භික්සූන් නුත, දැනට 
සිටින භික්ෂූහූ භික්ෂු පරතිරෑපකයන් මිස නියම භික්ෂූහූ වනා 
වෙති ය, දැන් නියම සංඝරත්නය නුතය’යි පෙසති. ඔෙුන් 
වගනහුර දක්ෙන පාාය වමවස්ය. 

“සවච ආනන්ද නලභිස්සා මාතුගාවමා 
තයාගතප්පවෙදිවත ධම්මවිනවය අගාරස්මා අනගාරියං 
පේබජ්නං, චිරට්ඨිතිකං ආනන්ද බරහ්මචරියං අහවිස්ස 
ෙස්සසහස්සං සද්ධම්වමා තිට්වායය, යවයා පි වඛා 
ආනන්ද මාතුගාවමා තයාගතප්පවෙදිවත ධම්මවිනවය 
අගාරස්මා අනගාරියං පේබජිවතා න ොනි ආනන්ද 
බරහ්මචරියං චිරට්ඨිතිකං භවිස්සති, පඤ්වචෙොනි 
ආනන්ද ෙස්සසතානි සද්ධම්වමා ාස්සති. 

වසයයයාපි ආනන්ද - වප - වසයයයාපි 
ආනන්ද පුරිවසා මහවතා තළකස්ස පටිගච්වච්ෙ ආළිං 
බන්වධයය යාෙවදෙ උදකස්ස අනතික්කමනාය. 
එෙවමෙ වඛා ආනන්ද මයා පටිගච්වච්ෙ භික්ඛුනීනං 
අට්ටගරුධම්මා පඤ්ඤත්තා යාෙජීෙං 
අනතික්කමනීයාති.” 

වම් පාාවය් වකටි අදහස “ෙර්ෂ දහසක් පෙත්නා 
සද්ධර්මය මාගමුන් බුදුසස්වනහි පුවිදිවීම නිසා ෙර්ෂ 
පන්සියයක් පමණක් පෙත්නක් ෙන්වන්ය. එවස් වනාවී 
සද්ධර්මය ෙර්ෂ දහසක් ම පෙතිනු පිනිස කලින් ම 
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තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් භික්ෂුනීන්ට අෂ්ටගරු ධර්මය 
පනෙන ලද්වද්ය” යනුයි. 

පයයයාප්ති සද්ධර්මය, පරතිපත්ති සද්ධර්මය, පරතිවේධ 
සද්ධර්මය යි සද්ධර්ම තුනක් ඇත්වත් ය. ඉහත දැක් ෙු 
සුතරවයහි ෙර්ෂ දහසක් පෙත්වන්ය යි ෙොරා තිවබන්වන් 
සද්ධර්ම තුවනන් පරතිවේධ සද්ධර්මය යයි අටුොෙල කියා 
ඇත්වත් ය. “ෙස්සසහස්සං සද්ධර්වමා තිට්වායය” යන 
පාාවයහි දැක්වෙන්වන් ෙර්ෂ දහසක් අංගසම්පුර්ණ පරතිවේධය 
පෙත්නා බෙත් ඉන් පසු කරමවයන් පිරිහි යන බෙත් මිස 
දැල්වෙමින් තිවබන පහනක් සුවණකින් නිවී යන්නාක් වමන් 
ෙර්ෂ දහස පිවරනු සමඟම පරතිවේධය සම්පුර්ණවයන් 
අතුරුදහන් වීමක් වනා ෙන බෙ ය. 

“ෙස්සසහස්ස”න්ති වෙතං 
පටිසම්භිොපවභ්දප්පත්ත ඛීණාසොනං ෙවසවනෙ 
ෙුත්තං, තවතා පන උත්තරිම්’පි සුක්ඛවිපස්සක 
ඛීණාසෙ ෙවසන ෙස්සසහස්සං, අනාගාමිෙවසන 
ෙස්සසහස්සං, සකොගාමීෙවසන ෙස්සසහස්සං, 
වසාතාපන්න ෙවසන ෙස්සසහස්සන්ති එෙං 
පඤ්චෙස්ස සහස්සානි පටිවේධ සද්ධම්වමා ාස්සති.  

(මවනෝරයපූරණී) 

වම් මවනෝරයපූරණී අටුො පාාවයන් පිළිසිඹියාපත් 
රහතුන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂදහසක් ද, ශාුෂ්කවිදර්ෂක රහතුන්වග් 
ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, අනාගාමීන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂ 
දහසක් ද, සකෘොගාමීන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, 
වසෝතාපන්නයන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද වමවස් 
පන්දහසක් අෙුරුදු පරතිවේධ ධර්මය පෙත්නා බෙ දැක්වේ. 
පිළිසිඹියාපත් රහතුන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, ෂ හිඥා 
රහතුන්වග් ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, තරිවිදයා රහතුන්වග් 
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ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, ශාුෂ්කවිදර්ෂක රහතුන්වග් ෙශාවයන් 
ෙර්ෂ දහසක් ද, පෘයග්නන භික්ෂුන් ෙශාවයන් ෙර්ෂ දහසක් ද, 
බුදු සසුන පෙත්නා බෙ සම්පසාදනීය සු ර අටුවාධවහි කියා 
තිවේ. දැනට පෙත්වන් බුදු සසුවන් තුන්ෙන ෙර්ෂ දහසය. වම් 
කාලය මධනෝරථපූරණිධයහි කියන අන්දමට අනාගාමීන් සිටිය 
හුකි කාලයයි. දී නිකායට්ඨ කථාධවහි දැක්වෙන අන්දමට 
තරීවිදයාෙ ඇති රහතුන් සිටිය හුකි කාලයයි.  

පිටකතරය සංඛයාත පයයයාප්ති ස ර්මය වලවහසිවයන් 
සුළු කලකින් නුතිවිය හුකියක් වනාවේ. ටික තුනක ටික 
වදවනක් අත පමණක් පෙත්නා වද්ෙල් වලවහසිවයන් නුති වී 
යා හුකිය. පයයයාප්ති ස මමය වබාවහෝ ගම්ෙල වබාවහෝ 
නගරෙල වබාවහෝ වපවදස්ෙල වබාවහෝ රට ෙල වබාවහෝ 
භික්ෂුන් අතර පුතිර පෙතින්නකි. එය එක විහාරයක නුති 
ෙුෙ ද තෙත් දහස් ගණනක් විහාරෙල පෙති. එක ගමක එක 
රටක නුති ෙුෙ ද තෙත් වබාවහෝ ගම් රටෙල පෙති. එබුවින් 
එය වලවහසිවයන් නුති කළ වනා හුකිය. එය කලින් කලට 
පුතිර පෙත්නා පරවද්ශා අඩු ෙුඩි වෙමින්, දීර්ඝ කාලයක් 
පෙතිනු ඇත. ෙර්ෂ පන්දහසකින් තබා දසදහසකිනුදු එය 
නුතිවෙතුයි වනා සිතිය හුකි ය.  

ස මමවය් මූලය පර්යාප්තියය. වබවහත් ෙට්වටෝරුෙ 
පෙත්නා තුරු ෙුෙමනා අවයකුට වබවහත් සාොගත හුකි 
බුවින් වබවහත් නුති ෙූවය් වනාවේ. වබවහත් නුති ෙුවය්ය 
යි කිය යුත්වත් වබවහත් ෙට්වටෝරුෙ නුති ෙුෙ වහාත්ය. 
එවමන් පරතිපත්ති පරතිවේදයන් අති කර ගන්නා කරමය දක්ෙන 
පර්යාප්ති සද්ධර්මය පෙත්නා තුරු පරතිපත්ති - පරතිවේධ වදක 
අතුරුදහන් වී යයි වනා කිය හුකිය. ෙුෙමනා වකවනකුට 
පයයයාප්තිය අනුෙ පරතිපත්තිය හා පරතිවේධය ඇති කර ගත 
හුකිය. භික්ෂු පරම්පරාෙ සිඳි ගියවහාත් මහණ කම හා 
උපසම්පොෙ පමණක් නුෙත ඇති කළ වනා හුකිය.  



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

432 
Non-commertial Distribution  

 
 

සංඝරත්නය වනාවයක් රටෙල පුතිර සිටින විශාාල 
පිරිසකි. එක් වපවදසක එක් රටක භික්ෂුන් නුතිවී ගිය ද 
තෙත් වබාවහෝ පරවද්ශා ෙල භික්ෂුහු වෙවසති. එබුවින් බුදුරදුන් 
දිෙමන් කල පටන් වම් ෙන තුරු භික්ෂු පරම්පරාෙ පුෙත 
අෙුත් තිවේ. බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වග් අදහස වලෝකවයහි 
සද්ධර්මය වහෙත් තරිවිධ ශාාසනය ඉදිරියට වබාවහෝ කලක් 
පුෙුත්වීමය. එබුවින් උන්ෙහන්වස් විසින් සද්ධර්මය ඉදිරියට 
පෙත්ො ගුනිමට උපවදස් දීම් ෙශාවයන් සද්ධර්මයාවග් 
චිරස්ථිතියට හා පරිහානියට වහ්තු දක්ෙන සුතර වබවහෝ 
ගණනක් ෙොරා ඇත්වත්ය. මාධග් ධම් විනය  මමය ධමපමණ 
වේෂ ගණනකටය, ඉන් ඉදිරියට ධම්  ේමය හා විනය 
අවලංගුය කියා  ථාග යන් වහන්ධස් විසින් ආඥාවන් පිහිටුවා 
නැ . භික්ෂූහු යම් තාක් කල් තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් විනය 
අනුෙ කුලපුතරයන් පුවිදි වකවරත් නම් උපසම්පො වකවරත්නම් 
එවතක් සංඝරත්නය පෙත්වන්ය. බුද්ධ කාලවය් පටන් අද 
දක්ො ම භික්ෂුන් විසින් එො පුෙති විනය අනුෙම කුලපුතරයන් 
පුවිදි උපසම්පො කරවගන අෙුත් ඇති බුවින් අද ොසය කරන 
භික්ෂූන් නියම භික්ෂුන් වනා වීමට, අද සංඝයා නියම සංඝයා 
වනාවීමට කිසිදු වහ්තුෙක් නුත. එො බුදුරදුන් හා විසු සුරියුත් 
මුගලන් ආදි මහරහතන් ෙහන්වස් හා අද සිටින භික්ෂුන් 
ෙහන්වස් ද එක ම පිරිසකි. එො විසු රහතන් ෙහන්වස්ලා හා 
අද සිටින පෘයග්නන භික්ෂූන් ෙහන්වස්ලා තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් එක ම ශාරාෙක සංඝරත්නය ය. 

වබාවහෝ දහම් වපාත් දක්නට ඇති බුවින්, ධමමධරයන් 
දක්නට ඇති බුවින්, ධර්මවද්ශානා අසන්නට ඇති බුවින් 
වමකල පයයයාප්ති සද්ධර්මය ඇති නුති බෙ ගුන සුක 
කරන්නට කරුණක් නුත. ධර්මය අනුෙ පිළිවෙත් පුරන 
වබාවහෝ ගිහි පුවිද්දන් දක්නට ඇති බුවින් වමකළ පරතිපත්ති 
සද්ධර්මය ඇත ද? නුත ද? කියා සුක කරන්නට කරුණක් 
නු. “ඉධම ච සුභද්ද භික්ඛූ සම්මා විහාධරයයුං න සුඤ්ඤා 
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ධලාධකා අරහන්ධ හි අස්ස’යි “සුභද්දය, වම් භික්ෂූහු මුනවින් 
වෙවස් නම් වලෝකය රහතුන්වගන් හිස් වනාෙන්වන්ය’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ෙොරා ඇති බුවින් පයයයාප්ති 
පරතිපත්ති ධර්ම වදක පෙත්නා කල්හි පරතිවේධය නුතය’යි ද 
වනා කිය හුකිය. පරතිවේධය වනා වපවනන වදයක් බුවින් 
එහි ඇති නුති බෙ කෙොෙත් වත්රුම් ගුනීම අපහසුය. ෙර්ෂ 
දහසකින් ශාාසනය වකළෙර වේ නම් තයාගතයන් ෙහන්වස්ට 
“ඉවම ච සුභද්ද භික්ඛු සම්මා විහාවරයයුං න සුඤ්ඤා 
වලාවකා අරහන්වතහි අස්ස” යනු ෙොරන්නට කරුණක් නුත. 
 

 

සංඝරත්ේනරයේ ගණු 

 
සුපටිපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා, 

උනුපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා, ඤායපටිපන්වනෝ 
භගෙවතා සාෙකසංවඝා, සාමීචිපටිපන්වනෝ භගෙවතා 
සාෙකසංවඝා, යදිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ාපුරිසපුග්ගලා 
එසභගෙවතා සාෙකසංවඝා ආහුවනවයයා, පාහුවනවයයා, 
දක්ඛිවණවයයා, අඤ්නලිකරණීවයා, අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්වඛත්තං වලාකස්සාති. 

වම් සංඝගුණ පාාය ය. එයින් කියුවෙන ගුණ නෙයක් 
ඇත්වත් ය. ඒ වමවස් ය, 

1. සුපටිපටිපන්ධනා භගවධ ා සාවකසංධ ා, 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
අධිශාිල - අධිචිත්ත - අධිපරඥා සංඛයාත සුන්දර පරතිපත්තියක් 
ඇති වස්ක. 
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2. උජුපටිපන්ධනා භගවධ ා සාවකසංධ ා,  

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
අධිශාීල - අධිචිත්ත - අධිපරඥා සංඛයාත ඍනු පරතිපත්තිවයහි 
වයවදන වස්ක. 

3. ඤායපටිපන්ධනා භගවධ ා සාවකසංධ ා, 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
අධිශාීල - අධිචිත්ත - අධිපරඥා සංඛයාත නිෙනට වහ්තු ෙන  
පරතිපත්තිවයහි වයවදන වස්ක. 

4. සාමීචපටිපන්ධනා භගවධ ා සාවකසංධ ා, 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
අධිශාීල - අධිචිත්ත - අධිපරඥා සංඛයාත ගරු කිරිමට සුදුසු  
පරතිපත්තිවයහි වයවදන වස්ක. 

5. යදිදං ච ් ාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිසපුග්ගලා එස 
භගවධ ා සාවකසංධ ා ආහුධනධයයා, 
 

යම් ඒ පුරුෂයුග්ම සතරක් වේ ද, පුරුෂ පුද්ගලවයෝ අට 
වදවනක් වෙත් ද, භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ඒ ශාරාෙක සංඝයා 
ෙහන්වස් ඉතා දුර සිට ෙුෙද වගනුවිත් වදන සිෙුපසය 
පිළිගුනීමට සුදුසු ෙන වස්ක. 

6. පාහුධනධයයා, 

දුර සිට පුමිවණන පරියමනාප ඥාති මිතරයන් උවදසා 
පිළිවයල කළ වදය ෙුෙද පිළිගුනීමට සුදුසු ෙන වස්ක.  

7. දක්ඛිධණධයයා, 

සුදැහුෙතුන් විසින් පරවලාෙ සුප පතා වදන ොනය 
පිළිගුනිමට සුදුසු ෙන වස්ක. 
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8. අඤ්ජලි කරණීධයා, 

සකල වලෝකයා විසින් ම වොවහාත් හිස මත තබා 
කරන නමස්කාරය පිළිගුනීමට සුදුසු ෙන වස්ක. 

 

9. අනු ් රං පුඤ්ඤක්ධඛ ් ං ධලාකස්ස. 

වලෝකයා හට උතුම් පින් වකතක් ෙන වස්ක. 
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16  

සුපටිපනේන ගුණය 

 
නිෙනට පමුණුෙන සුන්දර පරතිපත්තියක් පුරන බෙ 

සුපටිපන්න ගුණය ය. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක ෙූ 
කලයාණපෘයග්නන භික්ෂුන් හා චශාක්ෂවයෝ සුන්දර 
පරතිපත්තියක් පුරමින් සිටින බුවින් සුපටිපන්න නම් වේ. 
රහත්හු ඒ පරතිපත්තිය පුරා අෙසන් වකාට සිටින බුවින් 
සුපටිපන්න නම් වෙති. 

වම් වම් වදය කරමිය, වම් වම් වදය වනාකරමිය යි 
අධිෂ්ාාන කර ගුනීම ෙශාවයන් වහෝ සමාදම් වීවමන් වහෝ 
පරකෘති චාරිතර ෙශාවයන් වහෝ පෙත්ෙන කරියා විවශා්ෂවයෝ 
පරතිපත්ති නම් වෙති. පරතිපත්ති ෙලින් ඇතුවමක් නිෂ්ඵල 
පරතිපත්තීහුය. ඇතුවමක් අපායට පමුණුෙන පරතිපත්තීහූය. 
ඇතුවමක් සුගතියට හා නිෙනට පමුණුෙන පරතිපත්තීහූය. 
සුගතියට හා නිෙනට පමුණුෙන පරතිපත්තීහූ  සමයක් පර ිප ් ි 
නම් වෙති. අපායට පමුණුෙන පරතිපත්තීහූ මි යා පර ිප ් ි 
නමු වෙති. 

පරතිපත්තීන් අතර පිරීම ඉතා දුෂ්කර ෙූ දුකින් පිරිය යුතු 
ෙූ දුක් සහිත ෙූ රෑක්ෂ පරතිපත්ති ද ඇත්වත්ය. පිරීම පහසු 
සුෙවස් පිරිය හුකි පරතිපත්තී ද ඇත්වත් ය. ධර්මය වනා 
දන්වනෝ පිරිමට දුෂ්කර රෑක්ෂ පරතිපත්තීන් උසස් පරතිපත්ති 
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වලස ද, එබඳු පරතිපත්ති පුරන පුද්ගලයන් උසස් පුද්ගලයන් 
වලස ද, රහතුන් වලස ද සලකති. රෑක්ෂ ෙූ පමණින් 
පරතිපත්තිය සමයක්පරතපිත්තියක් වනාවේ. ඇතුම් රෑක්ෂ 
පරතිපත්තීහූ, පුරන්නෙුන් මරණීන් මතු අපායට පමුණුෙන 
මියයා පරතිපත්තීහුය. තීර්යකයන් විසින් පුරන වමවලාෙ දුක් 
විඳ මරණින් මතු අපාවයෝත්පත්තියට ද වහ්තුෙන 
මියයාපරතිපත්තීන් චූල ම්ම සමාදාන සූ රධයහි වමවස් ෙොරා 
ඇත්වත්ය. 

“කතමඤ්ෙ භික්ඛවේ ධම්මසමාොනං 
පච්චුප්පන්න දුක්ඛඤ්වච ෙ ආයතිඤ්ච දුක්ඛ විපාකං? 
ඉධ හික්ඛවේ එකච්වචා අවචලවකා වහාති 
මුත්තාචාවරෝ හත්යාෙවලඛවනා. න එහි භදන්තිවකා න 
තිට්ාභදන්තිවකා, න උද්දිස්සකටං න නිමන්තණං 
සාදියති. වසා න කුම්භිමුඛා පතිගණ්හාති, න 
ඛවලාපිමුඛා පතිගණ්හාති, න එළකමන්තරං න 
දණ්ඩමන්තරං න මුසලමන්තරං න ද්වින්නං 
භුඤ්නමානානං, න ගේහිනියා න පායමානාය න 
පුරිසන්තරගතාය න සංකිත්තීසු. න යත්ය උපට්ඨිතා 
වහාති, න යත්ය මකඛ්ිකා සණ්ඩසණ්ඩචාරිණී, න 
මච්ඡං න මංසං න සුරං න වමරයං න යුවසාදකං 
පිබති-වප-ඉති එෙරෑපං අවනකවිහිතං කායස්ස 
ආතාපනපරිතාපනානුවයාග මනුයුත්වතෝ විහාරති, වසා 
කායස්ස වභො පරම්මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං 
නිරයං උපපජ්නති. ඉදං චුච්චති භික්ඛවේ, 
ධම්මසමාොනං පච්චුප්පන්න දුක්ඛඤ්වචෙ ආයතිඤ්ෙ 
දුක්ඛවිපාකං” 

 

ඇතුම් තීර්යකවයෝ ෙස්තර පරිවභෝගවයන් ද වලෝභය 
ඇති වෙතුයි ෙස්තර වනා හුඳ උපන් හුටියට ම වෙවසති. එය 
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ඔෙුන්වග් එක් පරතිපත්තියකි. මනුෂය චාරිතර හුර සිටවගන ම 
මලමුතර පහ වකවරති. සිට වගනම ආහාර අනුභෙ කරති. 
භානන පාවිච්චි වනාකට අතටම වගන ආහාර ෙළඳති. නලයත් 
සත්ත්ෙයනුයි ෙරදො වගන අත වස්දීමට දිය පාවිච්චි 
වනාකරති. වලෙකෑවමන් අත් පිරිසිදු කරති. වකෝටු කුබලිෙලට 
ද පණ ඇතුයි පිළිවගන ඒො ශාරිරය පිරිසුදු කිරිමට පාවිච්චි 
වනා කරති. පිණ්ඩපාතය දිම සඳහා එන්නයයි ආරාධනා කළ 
වහාත් වනායති. යන කල්හි, දීම සඳහා සිටින්නය යි කියුෙ 
වහාත් වනා සිටිති. ඔෙුහු අනුන් කියන වදය කිරිමත් ෙරදකුයි 
සලකති. තමන් උවදසා පිළිවයල කළ ආහාරය වනා පිළිගනිති. 
බත් ගන්නා කල්හි සුන්ද ෙුදීම සුළියට පීඩාෙකුයි 
සුළියකින්  වගන වදන ආහාරය වනා පිළිගනිති. එවස්ම 
පුසකින් වගන වදන ආහාරය ද වනා පිළිගනිති. එළිපත්තක් 
අතුවරහි සිටින වස් වදන වදය වනා පිළිගනිති. වමෝල් ගසක් 
මුදි වකාට වදන වදය වනා පිළිගනිති. ද ු කඳක් මුදි වකාට 
වදන වදය වනා පිළිගනිති. ෙළඳමින් ඉන්නා වදවදනකුවගන්  
එකකු නුගිට වදන වනා පිළිගනිති. ගුබිණියන් විසින් වදන 
වදය වනාපිළිගනිති. කිරි වපාෙමින් සිටි මෙකවදන වදය 
වනාපිළිගනිති. පුරුෂයකු හා වෙවසන ස්තරියක වදන වදය 
වනාපිළිගනිති. අනුන්වග් සහල් එකතු වකාට පිසූ බත 
වනාපිළිගනිති. සුනඛවයකු බලා සිටින තුනින් වනාපිළිගනිති. 
මුස්සන් ඇති තුනින් වනා පිළිගනිති. මස් මාළු 
වනාපිළිගනිති. සුරාවම්රය පානය වනාකරති. ධානයවයන් කළ 
යුවසෝදක නම් කාඞ් විවශා්ෂය පානය වනාකරති. පි ු  සිඟා 
ගිය විට එක් වගයකින් ලද වදයින්ම ද යුවපති. එක් බත් 
පි කින් ම වහෝ යුවපති. වගෙල් වදකකින් ලද වදයින් වහෝ 
යුවපති. බත් පි ු වදකකින් වහෝ යුවපති. වගෙල් සතකින් 
ලුවබන වදයින් ම වහෝ යුවපති. බත් පි ු සතකින් ම වහෝ 
යුවපති. දිනක් හුර දිනක් වහෝ ආහාර ගනිති. වද දිනක් හුර 
වහෝ ආහාර ගනිති. වතදිනක් වහෝ සිේ දිනක් පස්දිනක් 
සදිනක්, සත්දිනක් හුර වහෝ අහර ෙළඳති. අඩමසකට ෙරක් 
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වහෝ ආහාර ෙළදිති. වනා පිසූ පලා පමනක් වහෝ ෙළදිති. තණ 
සහවලන් පිසූ බත පමනක් වහෝ ෙළඳති. ෙනවයහි ඉවේ 
හටගත් ධානය පමණක් වහෝ ෙළඳති. සම්කරුෙන් විසින් ඉෙත් 
කරන සම්කසට වහෝ අනුභෙ කරති. වසවෙල් අනුභෙ කරති. 
කුඩු අනුභෙ කරති. අනයයන් ඉෙත ලන බත් දන්කුඩ වහෝ 
අනුභෙ වකවරති. තණ වහෝ වගාම වහෝ අනුභෙ වකවරති. 
ෙනමුන් පල වහෝ අහර වකාට ගනිති. ගස් ෙලින් ෙුවටන ඵල 
පමණක් වහෝ ෙළඳති. 

ඇතුම් තීර්යකවයෝ ෙටිනා ෙස්තර පරිවභෝගවයන් 
වලෝභය ඇති වෙතුයි ෙස්තර තෘෂ්ණාෙ දුරු කරනු පිණිස 
සණෙත් හඳිති. මිනීෙලින් ඉෙත් කළ ෙස්තර වගන පරිවභෝග 
කරති. නනයා ඉෙත ලූ වරදි කුබලි අෙුලා පරිවභෝග වකවරති. 
ගස්ෙල සිවි වහෝ ෙස්තර වෙනුෙට පරිවභෝග කරති. දිවිසම් ෙස්තර 
වෙනුෙට පරිවභෝග වකවරති. නියඳ පට්ටා වහෝ ෙස්තර 
වෙනුවෙන් පරිවභෝග වකවරති. ගස්ෙල පතුරු ද ෙස්තර 
ෙශාවයන් පරිවභෝග වකවරති. අස් වලාමින් කළ කම්බිලි හා 
හිසවකස්ෙලින් කළ කම්බිලි ද පරිවභෝග වකවරති. බක මුහුණූ 
පියාපතින් කළ ඇඳුම් ද පරිවභෝග වකවරති. 

හිසවක් රැෙුල් වනා කපා උදුරා දමති. හිඳිම් නිදීම් හුර 
සිටවගන ම වහෝ වෙවසති. උක්කුටිකවයන් ම වහෝ හිඳිති. 
යන්නට ෙුෙමනා විට වනා නුගී මුඩියන් වස් පනිමින් වයති. 
කටු මත නිදති. ලෑලිෙල වහෝ බිම වහෝ වහාවිති. එක 
ඇලයකින් ම නිදන්වනෝ වහෝ වෙති. කය වනා වසෝො වනා නා 
දූවිලි තුෙරුණු ගතින් ම වෙවසති. පේ වසෝො හුරිමටය යි 
දිනකට වතෙරක් දියට බුස නාතී. වම්ො මිතයාපරතිපත්තීහූය. 
ඒ මිතයාපරතිපත්තිෙලින් කිසි පරවයෝනනයක් නුත. ඒො 
පුරන්වනෝ වමවළාෙ ද දුක් විඳ මරණින් මතු අපාවයහි උපදිති. 

ඇතුම්හු දුකින් මිදීවම් පරතිපත්තියක් ෙශාවයන් 
වගෝෙරතය පුරති. ඇතුම්හු කුක්කුරෙරතය පුරති. ඒො දුෂ්කර 
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පරතිපත්තීහූය. වගෝෙරතය යනු තණ බුදීම ආදිවයන් ගෙයා 
හුසිවරන පරිදි හුසිරීමය. කුක්කුරෙරතය යනු සුනඛයන් වස් 
පුෙුත්මය. ඒ පිළිවෙත පුරන්වනෝ සුනඛයන් වස් බිද දැමු 
ආහාරය පහත් වී මුඛවයන් ම වගන අනුභෙ කරති. වපාවළාෙ 
සූරා සුනඛයන්වස් බිම නිදති.  

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් වකෝලිය නනපදවයහි 
හෙිද්දවසන නම් නියම්ගම් ෙුඩ වෙවසන අෙස්යාවෙහි 
වගෝෙරතය පුරන පූේණ නම් වකෝලිය පුතරයාය, කුක්කුරෙරතය 
පුරන ධස්නිය නම් අවච්ලකයා ය යන වදවදනා උන්ෙහන්වස් 
වෙත එළඹ ෙුඳ එකත්පවසක හුන්නාය. ඉක්බිති වගෝෙරතික 
පූර්ණ වකෝලිය පුතර වතවම් “ස්ොමිනී, කුක්කුරෙරතය පුරන්නා 
ෙූ අවච්ලක ෙු වම් වස්නිය දුෂ්කර පරතිපත්තියක් පුරන්වනකි. 
වහ් බිම දැමු ආහාරය පහත් වී මුවින් වගන ෙළඳන්වන් ය. 
දීර්ඝ කාලයක පටන් පුරාවගන එන ඔහුවග් ඒ කුක්කුරෙරතවය් 
මස්තකපරාප්තිය කෙවර්ද? මරණින් මතු ඔහුවග් උපත 
වකාහිද?’ යි විචාවළ්ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් “ඒ පරශා්නය 
වනා අසෙ”යි පරතික්වෂි්ප කළ වස්ක. පූර්ණ වදෙනුෙ ද 
තුන්ෙනුෙද එය ම විචාවළ්ය. එකල්හි ඔහුට වමවස් ෙොළ 
වස්ක.  

ඉධ පුණ්ණ එකච්වචා කුක්කුරෙතං භවෙති පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කකු්කුරසීලං භාවෙති පුරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කුකක්ුරචිත්තං භාවෙති පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කුක්කුරාකප්පං භාවෙති පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, වසා කුක්කුරෙතං භාවෙත්ො පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කුක්කුරසීලං  භාවෙත්ො පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කුක්කරුචිත්තං  භාවෙත්ො පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කුක්කරුකප්පං  භාවෙත්ො පරිපුණ්ණං 
අේවබාකිණ්ණං, කායස්ස වභො පරම්මරණා කුක්කුරානං 
සහෙයතං උපපජ්නති. සවච වඛා පනස්ස එෙං දිට්ඨී වහාති. 
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ඉමිනාහං සීවලන ො ෙවතන ො තවපන ො බරහ්මචරිවයන ො 
වොවො ො භවිස්සාමි වදෙඤ්ඤතවරාොති. සාස්ස වහාති 
මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨීකස්ස වඛෝහං පුණ්ණ, ද්වින්නං ගනීතං 
අඤ්ඤතරං ගතිං ෙොමි නිරයං ො තිරච්ඡානවයානිං ො. ඉති 
වඛා පුණ්ණ සම්පජ්නමානං කුක්කුරෙතං කුක්කුරානං 
සහෙයාතං උපවනති. විපජ්නමානං නිරයන්ති. 

(කුක්කුරෙතිය සූ.) 

එහ ිරත්ේරුම රමරසේය - 

පුර්ණය, වම් වලෝකවයහි අතුවමක් කුක්කුරෙරතය 
සම්පූර්ණ වකාට නිරතුරුෙ ෙඩා ද, කුක්කුරශාීලය සම්පූර්ණ 
වකාට නිරතුරුෙ ෙඩා ද, කුක්කුරචිත්තය සම්පූර්ණ වකාට 
නිරතුරුෙ ෙඩා ද, කුක්කරුාකල්පය සම්පූර්ණ වකාට නිරතුරුෙ 
පෙත්ො ද, වහවතවම් කුක්කුරෙරතය සම්පූර්ණ වකාට 
නිරතුරුෙ ෙඩා, කුක්කුරශාීලය සම්පූර්ණ වකාට නිරතුරුෙ ෙඩා, 
කුක්කුරචිත්තය සම්පූර්ණ වකාට නිරතුරුෙ ෙඩා, 
කුක්කුරාකල්පය සම්පුර්ණ වකාට නිරතුරුෙ පෙත්ො මරණින් 
මතු බලුෙ උපදි. ඉදින් ඔහුට වම් ශාීලවයන් වහෝ වම් ෙරතවයන් 
වහෝ වම් තපසින් වහෝ වම් බරහ්මචයයයවයන් වහෝ ශාකරාදි උසස් 
වදවිවයක් වහෝ වෙමිය, අන් වදවිවයක් වහෝ වෙමිය යන 
දෘෂ්ටිය ඇති ඇති වේ නම් එය මිතයාදෘෂ්ටියකි. පූර්ණය, මම 
මිතයාදෘෂ්ටිකයාට නරකය තිරිසන්වයෝනිය යන ගති වදකින් 
එක් ගතියක් කියමි. පූර්ණය, වමවස් කුක්කුරෙරතය සමෘද්ධෙත් 
වහාත් බලුබෙට පමුණුෙයි. ෙුරදුණු වහාත් නරකයට 
පමුණුෙයි. 

තයාගතයන් ෙහන්වස් එවස් ෙොළ කල්හි කුක්කුරෙරත 
ෙඩන වස්නිය කඳුළු  සලා හ ා වගෝෙරතය පුරන පූර්ණවග් 
අනාගතය බුදුරදුන්වගන් විචාවළ් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
වපර වස්ම ඒ පරශා්නය පරතික්වෂ්ප වකාට තුන්ෙර දක්ො විචාළ 
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කල්හි වපර වස්ම විසො ෙොළ වස්ක. පසුෙ ඒ වදවදන 
බුදුරදුන්වගන් දහම් අසා ඔෙුන්වග් මිතයෘ පරතිපත්ති හුර 
බුදුසස්වනහි පුවිදිෙ සමයක්පරතිපත්ති පුරා සේවකවලසුන් 
නසා රහත් ෙූහ.   

තයාගතයන් ෙහන්වස් කිසි කවලක වනාෙරදින, 
සම්පූර්ණ කළවහාත් ඒකාන්තවයන් නිෙනට පමුණුෙන සමයක් 
පරතිපත්තියක් ෙොරා ඇත්වත්ය. ඒ සමයක්  පරතිපත්තිය - වනා 
ෙරදින පරතිපත්තිය පුරන බුවින් උන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක 
සංඝරත්නය සුපටිපන්න නම් වේ. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ඒ 
සුපරතිපත්තිය මධයමනිකාවය් මධයමපණ්ණාසකවය් 
මහාසකුලූදායි සු රධයහි දැක්වෙන පරිදි විස්තර කළ යුතුය. 

“පුන ච පරං උොයි, අක්ඛාතා මයා සාෙකානං 
පටිපො, යයා පටිපන්නා වම සාෙකා චත්තාවරා 
සතිපට්ාාවන භාභවෙත්ති, ඉධුොයි, භික්ඛු කාවය 
කායානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පනාවනා සතිමා 
විවනයය වලාවක අභිජ්ඣා වොමනස්සං, වෙදනාසු 
වෙදනානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පනාවනා සතිමා 
විවනයය වලාවක අභිජ්ඣා වොමනස්සං, චිත්වත 
චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පනාවනා සතිමා 
විවනයය වලාවක අභිජ්ඣා වොමනස්සං, ධම්වමසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පනාවනා සතිමා 
විවනයය වලාවක අභිජ්ඣා වොමනස්සං, තතර ච පන 
වම් සාෙකා බහු අභිඤ්ඤාවොසාන පාරමිප්පත්තා 

විහාරන්ති.” 

(මහාසකුලූොයි සුත්ත) 
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එහ ිරත්ේරුම රමරසේය -  

උොයි මා විසින් ශාරාෙකයන්ට දුකින් මිදී නිෙන් ලබනු 
සඳහා පිළිපදනා ආකාරය කියා දී ඇත්වත් ය. මා විසින් කියා 
දී ඇති පරිදි පිළිපදින්නා ෙූ මාවග් ශාරාෙකයවයෝ සතර 
සතිපට්ාානයන් භාෙනා කරති. උොයි, වම් සස්වනහි මහණ 
වතවම් බලෙත් වීයයවයන් යුක්ත ෙූවය් සංස්කාරයන්වග් ඇති 
සුටිය දැකිමට සමත් යහපත් නුෙණින් යුක්ත ෙූවය් 
භාෙනාරම්මණය නුෙත නුෙත සිතට නගා වදන යහපත් 
සිහිවයන් යුක්ත ෙූවය් තිර නුත්තා ෙූ, දුක් ෙූ ද, ආත්ම 
වනාෙන්නක් ෙූ ද, ශාුභ වනාෙන්නා ෙූ වම් කය, තිර නුතියක් 
දුක් වගාඩක් ආත්ම වනාෙන්නක් අශාුභයක් ෙශාවයන් සිතින් 
බලමින් වෙවස් ද එවස් කිරිවමන් වලෝකයයි කියනු ලබන වම් 
පඤ්චස්කන්දය සම්බන්ධවයන් ඇතිවිය හුකි ඇලීම හා 
ද්වේශාය දුරු වකවර්. 

බලෙත් වීර්යයවයන් යුක්ත ෙූවය්, සංස්කාරයන්වග් තතු 
දැන ගුනීමට සමත් නුෙණීන් යුක්ත ෙූවය්, භාෙනාරම්මණය 
නුෙත නුෙත සිතට නඟා වදන සිහිවයන් යුක්ත ෙූවය්, තිර 
වනාෙූ දුක් ෙූ ආත්ම වනාෙූ වේදනාෙන් තිර වනාෙන දුක්ෙන 
ආත්ම වනාෙන වද්ෙල් ෙශාවයන් සිතින් බලමින් ොසය වකවර් 
ද, එවස් වෙවසමින් වේදනා සම්බන්දවයන් ඇතිවිය හුකි 
ඇලීම හා ද්වේශාය දුරු වකවර්. 

බලෙත් වීර්යයවයන් යුක්ත ෙුවය්, සංස්කාරන්වග් තතු 
දැන ගුනිමට සමත් නුෙණින් යුක්ත ෙුවය්, භාෙනාරම්මණය 
නුෙත නුෙත සිතට නඟා වදන සිහිවයන් යුක්ත ෙූවය්, තිර 
ආත්ම වනාෙු දුක් ෙූ ආත්ම වනාෙූ චිත්තය, තිර වනාෙන - 
දුක්ෙන - ආත්ම වනාෙන වදයක් වලස සිතින් බලමින් ොසය 
වකවර් ද, එවස් වෙවසමින් ඒ චිත්තය සම්බන්ධවයන් ඇති 
විය හුකි ඇලීම හා ද්වේශාය දුරු වකවර්.    
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බලෙත් වීර්යයවයන් යුක්ත ෙුවය්, සංස්කාරන්වග් තතු 
දැන ගුනිමට සමත් නුෙණින් යුක්ත ෙුවය්, භාෙනාරම්මණය 
නුෙත නුෙත සිතට නඟා වදන සිහිවයන් යුක්ත ෙූවය්, තිර 
ආත්ම වනාෙු දුක් ෙූ ආත්ම වනාෙූ නීෙරණාදි ධර්මයන්, වනාෙූ 
ද්ක ෙූ ආත්ම වනාෙූ ධර්මයන් ෙශාවයන් සිතින් බලමින් ොසය 
වකවර් ද, එවස් වෙවසමින් ඒ ධර්මයන් සම්බන්ධවයන් ඇති 
විය හුකි ඇලීම හා ද්වේශාය දුරු වකවර්. එවස් පිළිපුදීවමන් 
මාවග් වබාවහෝ ශාරාෙකවයෝ අර්හත්ෙයට පුමිණ ොසය 

කරන්නාහ.” 

කියන ලද පාාවයන් දැක්වෙන්වන් සතර 
සතිපට්ාානයන් ෙුීමම තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් 
ශාරාෙකයනට කියා දී ඇති එක් සමයක් පරතිපත්තියක් බෙය. 
ඉදිරියට ද ඒ සුතරවයහි සතරසමයක් පරධානාදිය ෙුීමමත් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ශාරාෙකයන්ට කියා වදන ලද 
සමයක් පරතිපත්තිය බෙ දක්ො තිවේ. 

සතිපට්ාාන - සමයක්පරධාන - ඍද්ධිපාද - ඉන්ද්රිය - 
බල - වබෝධයංග - මාර්ගාංග යන වබෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් 
ෙුීමමය, අෂ්ටවිවමෝක්ෂයන් ෙුීමමය, අෂ්ටාභිභායතනය 
ෙුීමමය, සතර ධයානයන් ෙුඩිමය, අවන්කපරකාර 
පරාතිහාර්යයන් කිරිමට සමත් ඍඬිවිධ අභිඥාෙ ඉපදවීමය, 
දිෙයමය ෙූ ද - මානුෂික ෙූ ද - සියුම් ෙු ද දුවරහි ෙු ද 
ශාේධයන් ඇසිමට සමත් දිෙයවශාෝතර අභිඥාෙ ඉපදවීමය. අනය 
සත්ෙයන්වග් අනය පුද්ගලයන්වග් සිත් වම් ය යි දැනිමට සමත් 
පරචිත්ත විනානන ඥානය උපදො ගුනිමය, තමාවග් අතීත 
නාති පිළිවෙළ දක්නා ඥානය උපදො ගුනිමය, ඒ ඒ භෙෙලින් 
චයුතෙ කර්මානුරෑපෙ සුගති දුගයතීන්හි උපදනා සත්ත්ෙයන්වග් 
ෙයුතයුත්පත්තීන් දක්නා නුෙණ උපදො ගුනිමය, 
සකලාශාරෙයන් ක්ෂය වකාට අර්හත්ඵලය උපදො ගුනිමට යන 
වම්ො තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් තමන් ෙහන්වස්වග් 
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ශාරාෙකයන්ට උගන්ෙන ලද සමයක් පරතිපත්තිහූය. සතිපාට්ාාන 
භාෙනාදිවයහි වයදිම ශාීලවයහි පිහිටා කළ යුත්තක් ෙන බුවින් 
පරාතිවමෝක්ෂසංෙර ශාීලය, ඉන්ද්රිය සංෙර ශාිලය, 
ආජිෙපාරිශාුඬිශාිලය, පරතයයසන්නිිඃශ්රීත ශාීලය යන චතුපාරිශාුඬි 
ශාීලය ද ඒ සමයක්පරතිපත්තියට අයත් වේ. 

ශාරමණපරතිපත්තිය වබාවහෝ සුතරෙල අවන්කාකාරවයන් 
වද්ශානය කර ඇත්වත් ය. තෙත් සුතරෙල වද්ශානය කර ඇති 
පරිදි ශාරමණපරතිපත්ති වමවස්ය. 

ගිහිවගය හුර පුවිදි ෙූ තුනුත්තා විසින් අනුන්ට 
හිංසා කිරිම පිණිස පාවිච්චි කරන ද ු මුතුරු ආයුධ පාේච්චිය 
හුර පරාණඝාතවයන් ෙුළකි පේ කිරිවමහි ලජ්නා ඇතිෙ 
සත්ත්ෙයන් වකවරහි චමතරිය ඇතිෙ කරුණාෙ ඇතිෙ ොසය 
කළ යුතුය. 

හිමියන් වින් නුදුන් වදය ගුනීවමන් ෙුළකී දුන් වදයද 
පමණක් ගනිමින් වසාරකම් වනා කරන පිරිසිදු සිත් ඇතියකුෙ 
විසිය යුතුය. 

ගරාමධර්මසංඛයාත අබරභ්මචයයයාවෙන් වහෙත් ලාමක 
හුසිරිවමන් ෙුළකී පිරිසිදුෙ ොසය කළ යුතුය. 

වබාරු කීවමන් ෙුළකී සතයය ම පාවිච්චි කරන්නා ෙූ 
අනයයන් වනා රෙටන්නාෙූ ස්ථිර කයා ඇත්තා ෙූ විශා්ොස කළ 
හුකි කයා ඇත්තා ෙූ පුද්ගලයකු විය යුතුය. 

වක්ළම් කීවමන් වහෙත් සමගි ෙුෙන්වග් වභ්දය පිණීස එක් 
තුනක කී වදය අසා අන් තුනකට වගාස් කීවමන් ෙුළකුණා 
ෙූ බිඳුනෙුන් සමඟි කරන්නා ෙු සමඟි ෙුෙන්වග් සමඟිය 
තහෙුරු කරන්නා ෙූ සමඟියට කුමති ෙන්නා ෙූ පුද්ගලයකු 
විය යුතුය. 
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අසන්නෙුන්වග් සිත් රිදෙන පරුෂ ෙචන කීවමන් 
ෙුළකී අසන්නෙුන්වග් සිත් පිණෙන මටසිලූටු යහපත් ෙචන 
කියන වකවනකු විය යුතුය. 

සම්ඵපරලාපය වහෙත් අසන්නෙුන්ට වදවලාෙට 
යහපතක් වනා ෙන නිරථීක කයාෙ හුර වදවලාෙ යහපතට 
වහ්තුෙන යහපත් කයා පමණක සුදුසු කල් බල කරන්නකු විය 
යුතුය. 

පුළ හටගන්නා ෙූ මූලබීනාදි බීනයන් හා වනා මුරුණු 
ගස් ෙුල් සිඳිම් ගින්වනන් දැවීම් ආදිවයන් විනාශා කිරිවමන් 
ෙුළකිය යුතුය. එක් වේලක් පමණක් ආහාර ෙළඳන 
රාතරිවභෝනනවයන් ෙුළකුණු විකාල වභෝනනවයන් ෙුළකුණු 
වකවනකු විය යුතුය. නුටුම් ගුයුම් ෙුයුම් හා ස ර්මයට 
පටහුණි වහයින් විසූක නම් ෙූ වනාවයක් කරීඩා ද කිරීවමන් 
කරවීවමන් ඇසීවමන් බුලීවමන් ෙුළකිය යුතුය. වගතු වනා 
වගතු මල්ය, සඳුන් ආදිසුගන්ධද්රෙයය, සම පුහුපත් කිරිම 
පිණිස ගල්ෙන වකාකුම් කල්කාදිය ය යන වම්ො පුළදීවමන් 
අඟ ගුල්විවමන් ෙුළකිය යුතුය. උච්චාසයන මහාසයන 
පරිවභෝගවයන් ෙුළකිය යුතුය. රන් රිදී මසු කහෙනු වහෙත් 
මිල මුදල් පිළිගුනිවමන් ෙුළකිය යුතුය. අමුධානය අමුමිරිස් 
පරිවභෝනනවයන් ෙුළකිය යුතුය. ස්තරීන් හා කුමාරිකාෙන් 
පිළිගුනීවමන් ෙුළකිය යුතුය. ොසි ොසයන් පිළිගුනිවමන් 
ෙුළකිය යුතුය. එළුෙන් තිවරළුෙන් පිළිගුනීවමන් ෙුළකිය 
යුතුය. කුකුළන් ඌරන් පළිිගුනීවමන් ෙුළකිය යුතුය. ඇතුන්ය 
ගෙයින්, අසුන්, වෙළඹුන් පිළිගුනීවමන් ෙුළකිය යුතුය. 
වකත්ෙතු පිළිගුනීවමන් ෙුළකිය යුතුය. ගිහියන්වග් පණිවිඩි 
වහෝ හසුන්පත් වහෝ තුනින් තුන වගන යාවමන් ෙුළකිය 
යුතුය. ගිහියන්වග් ෙුඩට තුනින් තුන යාවමන් ෙුළකිය 
යුතුය. බඩුෙලින් වහෝ මුදලින් වහෝ ගණුවදනු කිරිවමන් 
ෙුළකිය යුතුය. කිරුවමන් ෙඤ්චා කිරිමය. රන්බඩු වලස 
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වනාරන් බඩු දීවමන් චඤ්චා කිරිමය, මුණීවමන් ෙඤ්චා 
කිරිමය යන වම්ොයින් ෙුළකිය යුතුය. හිමියන් අහිමියන් 
කිරිමට අල්ලස් ගුනිමය, පරවයෝගවයන් අනුන් රැෙටීමය, 
සමාන වදයකින් අනයයන් රැෙටීමය යන වම්ොයින් ෙුළකිය 
යුතුය. අත් පා ආදීය සිඳීම ය. මුරීමය, රැහුන් ආදිවයන් 
බුඳීමය, සුඟවී සිට පුහුර ගුනිමය, ගම් විනාශා වකාට 
ෙස්තුෙ පුහුර ගුනීමය බියගන්ො බලහත්කාරවයන් ෙස්තුෙ 
පුහුර ගුනීමය යන වම්ොයින් ෙුළකිය යුතුය. ෙඩ ෙඩා 
වද්ෙල් වසායන්නට වනා වගාස් කය ෙසන සිෙුවරන් හා 
කුසගිනි නිෙන ආහාරවයන් ද සතුටු විය යුතුය. පක්ෂියාට යන 
යන තුන පියාපත් වගන යා හුකිෙන්නාක් වමන් ඒ භික්ෂුෙ 
අපහසුෙක් නුතිෙ යන යන තුනට තමාවග් පිරිකර වගන යා 
හුකිය. වම් ආයයයශාීස්කන්ධවයන් සමන්විත ෙන භික්ෂු වතවම් 
නිරෙදයසුඛය විඳී.     

    කියන ලද ආයයයශාීලවයහි පිහිටියා ෙූ භික්ෂුෙ විසින් 
තමාවග් චක්ෂුරාදි ඉන්ද්රියන් සංෙර කළ යුතු ය. ඇසින් 
රෑපයක් දුටු විට ස්තරියක, පුරුෂවයක, ලස්සන එවකක, 
ලස්සන එකියක, වහාඳ එවකක, වහාඳ එකියක, කියා එහි 
නිමිති වනා ගත යුතු ය. මුහුණ වසාඳය, කම්මුල් වසාඳය, 
සිනහෙ වසාඳය, කයාෙ වසාඳය, යනාදීන් වනාසුලකිය යුතුය. 
චක්ෂුරින්ද්රියසංෙරවයන් වතාරෙ ොසය කරන්නහුට උපදින්නා 
ෙූ අභිදයා ෙයාපාද සංඛයාත පාපධර්මයන් නූපදනා පරිදි 
චක්ෂුරින්ද්රිය සංෙර කළ යුතුය. එවස් ම වශාෝතර - ඝරාණ - ජිහ්ෙ 
- කාය - මන යන ඉන්ද්රියයන් සංෙර කළ යුතුය. වම් ආයයය 
ඉන්ද්රිය සංෙරය ඇත්තා ෙූ භික්ෂුෙට ස්ෙසන්නානය රාගාදි 
වකවළසුන්වගන් වතත් වනා වීවම් සුෙය ලුවේ. 

ආයයයශාීලස්කන්ධවයන් හා ඉන්ද්රියසංෙරවයන් යුක්ත 
මහණ විසින් ඉදිරියට යන කල්හි නුෙණින් ඉදිරියට යා යුතුය. 
පස්සට යන කල්හි නුෙණින් පස්සට යා යුතුය. ඉදිරිය බුලීම, 
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ෙටලිට බුලීම නුෙණින් කළ යුතුය. අත්පා හුකිළවීම හා දිගු 
කිරිම නුෙණින් කල යුතුය. පා සිෙුරු දැරිම නුෙණින් කළ යුතු 
ය. කෑම පීම නුෙණින් කළ යුතු ය. මලමුතර පහකරිිම නුෙණින් 
කළ යුතුය. යාම සිටිම හිඳිම නිදිම අෙදිෙ සිටිම කයාකිරිම 
තුෂ්ණීම්භුතවීම යන සියල්ල ම නුෙණින් කළ යුතුය. 

වම් ආයයය ශාීලස්කන්දවයන් හා ඉන්ද්රිය සංෙරවයන් 
යුත්ත ෙූ සතිසම්ම්පනඤ්ඤවයන් යුක්ත ෙූ මහණහු විසින් 
අරණය ෙෘක්ෂමූල ගුහා ආදි විවේකස්යානයන් භානනය කළ 
යුතු ය. විවේකස්යානෙලට එළඹ පලඟ බුඳ කය වකළින් තබා 
කර්මස්යානවයහි සිහිය පිහිටො වගන වෙවසමින් අභිදයාෙ 
වහෙත් කාමච්ඡන්දය දුරු කිරිමට ෙෑයම් කළ යුතු ය. 
කාමච්ඡන්දය දුරු වකාට එයින් සිත පිරිසිදු කර වගන ොසය 
කළ යුතුය. ෙයාපාදය දුරු කිරිම සඳහා වෙර ෙුඩිය යුතු ය. 
ෙයාපාදය දුරු වකාට ෙයාපාදවයන් සිත පිරිසිදු වකාට සකල 
සත්ත්ෙයන් වකවරහි චමතරිවයන් විසිය යුතු ය. ථීනමිද්ධයන් 
දුරුකිරිමට වෙර ෙුඩිය යුතු ය. ආවලෝක සංඥාවෙන් යුක්තෙ 
සිහිවයන් යුක්තෙ ථිනමිද්ධවයන් සිත පිරිසිදු වකාට ෙුසය 
කළ යුතු ය. උද්ධච්ච කුක්කුච්චයන් දුරු කිරිමට වෙර ෙුඩිය 
යුතු ය. උද්දච්ච කුක්කුච්චයන් දුරු වකාට 
උද්ධච්චකුක්කුච්චයන්වගන් සිත පිරිසිදු වකාට සන්සුන් සිතින් 
විසිය යුතු ය. කුශාලධර්මයන් වකවරහි විචිකිත්සාෙ දුරු කිරිමට 
වෙර ෙුඩිය යුතු ය. කුශාලධර්ම විෂවයහි එවස් ද වමවස් ද 
යන සුක දුරු වකාට පිරිසිදු සිතින් විසිය යුතුය.  

සිත කිළිටි කරන්නා ෙූ පරඥාෙ දුබල කරන්නාෙුන් ඒ 
කාමච්ඡන්ොදි නීෙරණයන්වග් සිත පිරිසිදු කරගත් මහණහු 
විසින් කාමයන් වකවරත් වෙන්ෙ, අකුශාල ධර්මයන් වකවරත් 
වෙන්ෙ, විතර්ක සහිත ෙූ විචාර සහිත ෙූ පරීතිය හා සුඛය 
ඇත්තා ෙූ පරයමධයානය උපදො ගත යුතු ය. 
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ඉක්බිති චිතර්කවිචාරයන් සන්සිඳුො ආධයාත්මවයහි 
හටගත් ශාර ාෙ ඇත්තා ෙූ, චිත්තයාවග් එකඟ බෙ ඇත්තා ෙූ, 
විතර්ක රහිත ෙූ, විචාර රහිත ෙූ, සමාධිවයන් හටගත්තා ෙූ, 
පරීතිය හා සුඛය ඇත්තා ෙූ, ද්විතියධයානය උපදො ගත යුතුය.  

ඉක්බිති පරීතිය වකවරහි ඇල්ම හුර, උවප්ක්ෂකෙ, සිහි 
නුෙණින් යුක්තෙ, පරණීත සුඛවයන් යුක්ත ෙන තෘතීයධයානය 
උපදො ගත යුතුය. 

අනතුරුෙ කායික සුඛදුිඃඛපරහාණවයන් වසෝමනස්ස 
වදෝමනස්සයන්වග් දුරු වීවමන් සුඛදුිඃඛ විරහිත ෙූ, උවප්ක්ෂාෙ 
නිසා පිරිසිදු ෙූ, යහපත් සිහිවයන් යුක්ත ෙන්නා ෙූ 
චතුථීධයානය උපදො ගත යුතු ය. 

ධයාන උපදො ගත් භික්ෂු වතවම් ඒ සමාධිවයන් 
වලෝවකෝත්තර මාර්ගඵල උපදො එළඹ සිටි සිහි ඇත්වත් වෙයි. 
යම් ධර්මවයක්හි අභිදයා ෙයාපාොදි අකුෂල ධර්මවයෝ ඉතිරි 
වනා වී නිරුද්ධ වෙත් ද, ඒ වච්වතෝවිමුක්තිය පඤ්ඤාවිමුක්තිය 
තත්ත්ොකාරවයන් දැන ගනී. වහවතවම් ඇසින් රෑප දැක පරිය 
රෑපයට වලෝහ වනා වකවර්, අපරිය රෑපයට ද්වේෂ වනා 
වකවර්. සුඛවේදනාෙක් වහෝ දුිඃඛවේදනාෙක් වහෝ උවප්ක්ෂා 
වේදනාෙක් වහෝ ඔහුට ඇති ෙූ කල්හි ඔහු “අවහෝ සුපය”යි 
තෘෂ්ණා ෙශාවයන් ඒ වේදනාෙ ගුන සතුටු වනාවේ. තෘෂ්ණා 
ෙශාවයන් “අවහෝ සුපය, අවහෝ සුපය” යි වනා කියයි. ඒ 
වේදනාෙ තෘෂ්ණාවෙන් වනා ගිළගනී. එවස් වේදනාෙන් 
වකවරහි ඇලීම දුරු වකාට ොසය කරන්නා ෙූ භික්ෂුෙවග් 
වේදනාෙන් ගුන සතුටු ෙන්නා ෙූ තෘෂ්ණාෙ නිරුද්ධ වේ. 
තෘෂ්ණා නිවරෝධවයන් උපාොනවයෝ නිරුද්ධ වෙති. උපාොන 
නිවරෝධවයන් මතු උත්පත්තිය ඇති කරන කර්මයන්වග් 
නිවරෝධය වේ. කර්මයන්වග් නිවරෝධවයන් උත්පත්ති නිවරෝධය 
වේ. උත්පත්ති නිවරෝධවයන් නරා මරණ වශාෝක- පරිවද්ෙ- දුිඃඛ-
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වදෞර්මනසය- උපායාශාවයෝ නිරුද්ධ වෙති. වමවස් ඒ 
දුිඃඛස්කන්ධයාවග් නිවරෝධය වේ. 

ඒ භික්ෂු වතවම් කනින් ශාේද අසා, නුහුවයන් 
ගන්ධයන් ආඝරාණය වකාට, දිවෙන් රසයන් ආස්ොදනය 
වකාට, කයින් වනාවයක් පහස් ලුබ, සිතින් වනාවයක් වද් දැන 
පරිය වදයට ඇලූම් වනා කරයි. අපරිය වදයට ද්වේෂ වනා කරයි. 
ඇලීම් ගුටීම් වදකින් මිදුණා ෙූ ඒ භික්ෂු වතවම් සුඛ ෙූ වහෝ 
දුිඃඛ ෙූ වහෝ  සුෙදුක් වනාෙූ වහෝ යම් වේදනාෙක් විඳී ද ඔහු ඒ 
වේදනාෙ ගුන තෘෂ්ණා ෙශාවයන් සතුටු වනා වේ. තෘෂ්ණා 
ෙශාවයන් “අවහෝ සුපය” යනාදීන් වනා කියයි. ඒ වේදනාෙ 
තෘෂ්ණාවෙන් වනා ගිළගනී. එවස් ෙූ ඔහුට වේදනාෙන් පිළිබඳ 
ෙූ තෘෂ්ණාෙ නිරුද්ධ වේ. තෘෂ්ණා නිවරෝධවයන් උපාොන 
නිවරෝධය වේ. උපාොන නිවරෝධවයන් භෙ නිවරෝධය 
ගකුශාලාකුශාල කර්ම නිවරෝධය) වේ. භෙ නිවරෝධවයන් නාති 
නිවරෝධය වේ. නාති නිවරෝධවයන් නරා-මරණ-වශාෝක-පරිවද්ෙ-
දුිඃඛ-වදෞර්මනස්ස-උපායාශාවයෝ නිරුද්ධ වෙති. වමවස් ඒ 
දුිඃඛස්කන්ධයාවග් නිවරෝධය වේ. වම් මධයමනිකාවය් 
මහා ණ්හක්ඛය සු රධයහි ෙොරා ඇති පරතිපත්ති කරමය යි. 

පරති්පත්ේති් නානත්ේවරය 

ධයානාභිඥා මාර්ගඵල ලබා නුති දැනට වෙවසන 
පෘයග්නන භික්ෂුන් වකවරහි කියන ලද සුපරතිලන්න ගුණය 
ඇත ද? නුත ද? යනු සුපරතිපන්න ගුණය සම්බන්ධවයන් පුන 
නුවගන පරශා්නවයකි. ඒ පරශා්නය භික්ෂුන් ෙහන්වස්වග් 
පරතිපත්තිනානත්ෙය අනුෙ විසඳ ගත යුත්තකි. වම් ශාාසනවයහි 
සියලූ භික්ෂුහූ සමාන වලස පිළිවෙත් පුරන්නාහු වනා වෙති. 
ඇතවමක් ලාභකීර්ති පරශාංසාෙක් නුතිෙ ජීවිතාවප්ක්ෂාෙ පො 
හුර සිෙුපිරිසිදු ශාීලවයහි පිහිටා ආරණයක පිණ්ඩපාතිකාදි ධුත 
ගුණයන්හි පිහිටා “කාමං  ධචා ච නහරෑ ච අටිඨී ච 
අවසිස්ස ු” යනාදින් ෙොළ පරිදි “සමත් නහරත් ඇටත් ඉතිරි 
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වෙවතාත් වේො, වල් මස් වියළී යවතාත් වය්ො, මා විසින් 
බලාවපාවරාත්තුෙන උසස් වදය වනා ලබා වනා නෙතිමිය” 
යන අධිෂ්ාානවයන් සිත දැඩි කර වගන බලෙත් වියයයවයන් 
දෙල් කාලය සම්පූර්ණවයන් සක්මනින් හා හිඳිවමන් ද, එවස්ම 
රාතරිවය් පරයම පශා්චිම යාම වදක ද ගත කරමින් සමයවිදර්ශානා 
භාෙනාවෙහි වයවදති. ඇතුම්හූ ශාීලධුත ගුණයන්හි පිහිටා 
තරමකින් භාෙනාවෙහි වයවදති. අතුම්හූ ධුත ගුණයන්හි වනා 
පිහිටා ශාීලමාතරවයහි පිහිටා මඳ ෙශාවයන් භාෙනාවෙහි 
වයවදති. ඇතුමුහූ ශාීලධුතගුණයන් පිරිවමන් පමනක් කල් 
යෙති. ඇතුම්හූ ශාීලමාතරය ම පුරති. ඇතුම්හූ ශාීලය ද ඇතුම් 
සිකපද කඩකරමින් අසම්පූර්ණ වකාට රක්ෂා කරති. වමවස් ඒ 
ඒ භික්ෂුන් විසින් පුරන පරතිපත්ති අනුෙ ඇතවමක් සේ 
වකවළසුන් නසා අර්හත්ඵලයට පුමිවණති. ඇතුම්හූ අනාගාමි 
ඵලයට පුමිවණති, ඇතුම්හූ සකෘොගාමි ඵලයට පුමිවණති. 
ඇතුම්හු වසෝොන් ඵලයට පුමිවණති. ඇතුම්හු ධයානාභිඥා 
ලබති. ඇතුම්හු ධයාන පමණක් ලබති. ඇතුම්හු 
උපචාරසමාධිමාතරයක් ලබති. ඇතුම්හූ කිසි විවශා්ෂ ගුණයක් 
වනා ලබා මරනින් මතු ස්ෙර්ගගාමි වෙති. වමවස් 
අවන්කාකාරවයන් පිළිවෙත් පුරන්නා ෙූ භික්ෂුන් අතුවරන් 
වනා වබෝ කලකින් අර්හත්ෙයට පුමිවණන පරිදි බලෙත් 
වීයයයවයන් පිළිවෙත් පුරන භික්ෂුෙ විසින් පුරන්වන් ද, වම් 
බුදුසස්වනහිදී උසස් තත්ත්ෙයකට පුමිණීවම් අවප්ක්ෂාෙක් 
නුතිෙ ලිහිල් වලස පිළිවෙත් පුරන භික්ෂුෙ විසින් පුරන්වන් ද, 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් දක්ො ෙොරා ඇති ඒකාන්තවයන් 
නිෙනට පමුණුෙන සුපරතිපත්තිය ම ය. එබුවින් ලිහිල් වලස 
පිළිවෙත් පුරන ෙර්තමාන පෘයග්නන භික්ෂුන් ද 
සුපරතිපන්නයන් බෙ කිෙ යුතුය. උන් ෙහන්වස්ලා වකවරහි 
සුපරතිපන්න ගුණය නුතය යි වනා කිෙ යුතු ය. අතීතවයහි 
ජිවිත පරිතයාගවයන් ඉතා උගර අන්දමින් පිළිවෙත් පිරෑ 
වබාවහෝ බුද්ධශාරාෙකවයෝ ෙූහ. උන් ෙහන්වස්ලා මුනවින් 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

452 
Non-commertial Distribution  

 
 

පිළිවෙත් පිරෑ  බුවින් ද සුපරතිපන්නවයෝ ය. ඉදිරිවයහි එවස් 
පිළිවෙත් පිරෑ ශාරාෙකයන්වග් චරිත කිහිපයක් දක්ෙනු ලුවේ. 

උගර රලස පළිිරවරත්ේ පරිූ ාරාවරකරයෝ 

 

නාලක රත්රුනේ වරහනේරසේ  

බුදුසස්වනහි ධමෝධනයය ව  නම් ෙූ උසස් 
පරතිපත්තියක් ඇත්වත් ය. ඉතා දුෂ්කර ෙූ ඒ පරතිපත්තිය 
පුරන්වන් එන් බුදුසසුනක එක් ශාරාෙකයකු විසින් පමවණකි. ඒ 
පරතිපත්තිය උත්කෘෂ්ට වලස පුරන ශාරාෙකයකුට සත්මසකට 
ෙඩා ජීෙත් විය වනාවහ්. මධයම පරමාණවයන් පුරන්නකුට 
සත්ෙසකට ෙඩා ජීෙත් විය වනාවහ්. ලිහිල් වලස පුරන්නකුට 
වසාවළාස්ෙසකට ෙඩා ජීෙත් විය වනාවහ්. අප බුදුසස්වනහි ඒ 
පරතිපත්ති පිරුවේ නාලක ධ රැන් වහන්ධස් විසිනි. 

නාලක වතරුන් ෙහන්වස්වග් කයාෙ වමවස්ය:- 

ශාුව ෝදන රනතුමාවග් පියා ෙූ සීහහනු රනුට අසිත නම් 
පුවරෝහිත බරහ්මණවයක් විය. ශාුව ෝදන රනුට ශාාස්තර උගුන් ෙූ 
ගුරුෙරයා ඔහුය. සිහහනු රනුවග් ඇෙෑවමන් ශාුද්වධෝදන කුමර 
වතවම් රන විය. අසිත එතුමාවග් පුවරෝහිත විය. ඔහු දිනපතා 
උදය සෙස රාවනෝපස්යානයට එන්වන්ය. රනතුමා ඔහුට වපර 
වස් ගරු බුහුමන් වනාවකාට වද අත් එකතු වකාට ෙුඳීම 
පමණක් කරයි. එයින් කළකිරුණු අසිත, පුවරෝහිත බෙ හුර 
පුවිදි ෙන්නට සිතුවේය. වහ් රනුට ඒ අදහස දැන්වීය. රනතුමා 
ඔහු වනා ෙුළුකිවිය හුකි බෙ දැන “ආචායයයවයනි, එවස් නම් 
පුවිදිෙ අපට නිතර දැකිය හුකි වීමට අපවග් උයවනහි ම 
විසූෙ මුනය” යි කීය. වහ් “එවස් වේො‘යි රනුට පරතිඥා දී 
ඍෂිපරෙෘනයාවෙන් පුවිදිෙ රනුවගන් උපස්යාන ලබමින් 
රනඋයවනහි වෙවසමින් කිසුනු පිරියම් වකාට අෂ්ට සමාපත්ති 
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හා පඤ්චාභිඤා උපදො ගත්වත්ය. ඔහුට සතළිස්කපක් 
අතීතයන් සතළිස්කපක් අනාගතයන් වපවනන්වන්ය. 
මහාවබෝසතාණාන්වග් උපත එවතක් සිදු වී වනා තිබිණ. වම් 
කාලවය් නාලක අසිත තෙුසාවග් නුවගණියවග් කුස ඉපිද 
තුරුණු වියට පුමිණ සිටිවය් ය. ඔහු වමයින් කල්පලක්ෂයකට 
ඔබ වලාෙ පහළ ෙූ පියුම ුරා බුදුරදුන්වග් ශාරාෙකයකු 
වමෝවනයය පරතිපොෙ පුරනු දැක පුහුදී තමාට ද අනාගත 
බුදුවකවනකුවග් සසුවනහි ඒ උත්තම ෙත පිරිය හුකිවේො’යි 
එතුන් පටන් කල්ප ලක්ෂයක් වපරුම් පුරා ඇති පිනුති 
පුද්ගලවයකි. අසිත තාපස වතවම් සුවොෙුන් රනුවග් 
මාළිගාවෙහි ෙළො හිමෙත වහෝ දිෙයවලෝකවයහි වහෝ දෙල් 
කාලය ධයානසුඛවයන් ගත කරයි. වහ් එක් දිනක දෙල් 
කාලවය් විසීම සඳහා තේතිසා වදේවලාෙට වගාස් 
වදේවිමනකට පිවිස දිෙයමය ෙූ රුෙන්පළඟක සාමාධි සුෙය 
විදිමින් හිඳ, සෙස් කාලවය් සමාපත්තිවයන් නුගී විමන් වොර 
සිට ඔබ වමාබ බලන්වන් ඉමහත් පරීතියකින් වබෝසත් ගුණ 
කයනය කරමින් කරීඩා කරන වද්ෙසමුහයා දුටුවය් ය. තපසතුමා 
“වදවියනි, අද වතපි කිනම් කරුණක් නිසා වමවස් පරීති 
ෙන්නහු දැ’යි ඇසීය. එකල්හි වදවිවයෝ “සුවොෙුන් රනතුමාට මතු 
බුදුෙන මහ පිනුති පුත් කුමවරක් උපන්වන්ය. ඔහු මතු බුදු වී 
අපමණ වලෝසතුන් නිෙන් දක්ෙන්වන් ය. ඒ නිසා අපි වමවස් 
සතුටු ෙන්වනමුය‘යි කීහ. ඔෙුන්වග් බස් ඇසූ අසිත තාපස 
වතවම් ෙහා වදේ වලාවින් බුස රන වගදරට වගාස් පනෙන 
ලද අසුවනහි හිඳ රනතුමා පුමිණ ෙුඳ සිටි කල්හි “මහරන 
ඔබට පුත් කුමවරක් උපන්වන්ය’යි ඇසීමු. ඔහු දක්නට 
කුමුත්වතමි‘යි කීය. එකල්හි රනතුමා පුතු සරසො වගන්ො 
ඔහු ලො තාපසයන් ෙුන්දවීමට තුත් වකවළ්ය. බුදුෙන 
නාතිවය් මහවබාසත් වකවනකුවගන් ෙුඳුම් ලුබිමට සුදුස්සකු 
වලාෙ නුත්වත්ය. එබුවින් එවකවණහි වබෝසත්තුමාවග් 
පායුෙල  ඉවේ ම තාපස තුමා වදසට හුරී ඔහුවග් නටාවෙහි 
සුපී සිටිවය් ය. තාපස වතවම් ද ෙහා අසුවනන් නුඟී තමාට 
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ෙුන්දවීමට වගන ආ සිඟිති දරුොට වද අත් එක් වකාට 
ෙුන්වද්ය. ඒ ආශා්චයයයය දුටු රනතුමා ද පුත්කුමරාට ෙුන්වද්ය, 
අතීතානාගත වදකින් අසූ කපක් දක්නට සමත් නුෙණ ඇති 
තාපස වතවම් වදවියන් කී පරිදි “වම් කුමරා ඒකාන්තවයන් 
අනාගතවය් බුදුෙන්වන්දැ’යි බලනුවය් බුදුෙන බෙ දැක, වමාහු 
ආශා්චයයය පුරුෂවයකුයි සිනාසුවණ්ය. ඉක්බිති “තමාට කුමරු 
බුදු වී සිටිනු දක්නට ලුවේවදෝ’යි බලනුවය් එතුමාවග් බුදුසිරි 
දක්නට එවතක් කල් ජීෙත් වීමට තමාට ආයු නුති බෙ දැක, 
“වම් අසිරිමත් පුරුෂයාවග් බු ශ්රීය දැකිවම් භාගයය මට 
නුත්වත්ය‘යි වශාෝකවයන් කඳුළු සුළිය. ඉක්බිති තාපස වතවම් 
තමාවග් නෑයන් අතරෙත් බුදුසිරි දැකිවම් ොසනාෙ ඇතිවයක් 
ඇත්වත් දැයි බලනුවය් නුවගණියවග් පුත් නාලක කුමරු දැක, 
ෙහා නුඟණියවග් නිෙසට වගාස්, නාලක කුමරු වකාහිදැයි 
අසා ඔහු වගන්ො “දරුෙ, ශාුව ෝදන රනුවග් වගයි දරුවෙක් 
උපන්වන්ය. ඔහු පන්තිස් ෙසකින් වලාේතුරා බුදු ෙන්වන් ය. 
ඒ බුදුන් දක්නට මට ආයු නුත්වත්ය. නුඹට ඔහුවග් බුදුසිරි 
දක්නට, ඔහු විසින් වබො වදන දහම් අමාරසය ෙළඳන්නට ආයු 
ඇත්වත්ය. ගිහිෙ විසුෙවහාත් ඒ බුදුන් වෙත යාමට ඉඩ වනා 
ලුබී යන්නටත් පිළිෙන. එබුවින් ඒ බුදුන් උවදසා නුඹ අද ම 
“පුවිදිෙන්නය”යි කීය. තෙුස් තුමාවග් කීම ඇසූ නාලක දරුො 
තමාට අනාගතවයහි හිමිෙන්නට මාපිය සතු සත් අසූවකළක් 
ධනය ඇත ද, “මාවග් මාමා ෙන වම් තාපසතුමා අනථියක 
නම් මා වයාදෙන්වන් නුත. මුන් ෙහන්වස්වග් කීම 
පිළිගුනිවමන් මට යහපතක් ම ෙනු ඇතුයි’සිතා එයට කුමති 
විය. ඉක්බිති වෙළඳ සුලකින් කසාෙත් හා මුටිපාතරයක් 
වගන්ො තාපස පරෙෘනයාවෙන් ඔහු පුවිදි කරො, “බු  යන 
වඝෝෂාෙ යම් කවලක ඇසුවණ් නම්, යම් කවළක ඒ සුවදෝෙුන් 
රනුවග් දරුො වලාෙුතුරු බුදුෙ දහම් අමා ෙුසී ෙස්සන්නට වී 
නම්, එකල්හි එතුමා වෙත වගාස් එතුමා යටවත් මහනදම් 
පුරො’යි ඔහුට අනුශාාසනා වකවළ්ය. නාලක පුවිදි වලෝකවයහි 
යම් උත්තම පුද්ගලවයක් වේ නම් මාවග් පුවිද්ද ඔහු උවදසා 
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ය’යි සිතමින් මහවබෝසතාණන් වෙවසන දිශාාෙට පසඟ 
පිහිටුො ෙුඳ, පාතරය-යවිකවයහි ළා උරවයහි එල්ො වගන 
හිමාල ෙනයට වගාස් වබෝසතුන් බුදුෙන තුරු එහි විසුවය් ය. 
සිදුහත් කුමරු පස්මරුන් පරදො වලාේතුරා බුදුබෙට පුමිණ 
දම්සක් පුෙුත් ෙූ දිනවයහි නාලක තෙුසාවග් යහපත කුමති 
වදවිවයෝ ඔහු වෙත වගාස් ඒ බෙ කීහ. නාලක තාපස, තමා 
කලක් තිස්වස් බලාවපාවරාත්තු විසු ආරංචිය අසනු ලුබිවමන් 
ඉමහත් පරීතියට පුමිණ ධමෝධනයය පර ිප ් ිය බුදුරනුන්වගන් 
විචාරනු පිණිස උන් ෙහන්වස් දක්නට පිටත් විය “බුදුරනාණන් 
වෙත වමෝවනයය පරතිපත්ති ඇසිමට පුවිද්වදක් එන්වන් ය” 
යන වඝෝෂාෙ වදවියන් අතර පුතිර ගිවය් ය. නාලක තාපස 
කරමවයන් මඟ වගො අෙුත් දම්සක් පුෙුත්වීවමන් සත්ෙන 
දිනවයහි බුදුරදුන් හමුෙට පුමිණිවය් ය. තයාගතයන් ෙහන්වස් 
කලින් ම නාලක තෙුස් තමන් ෙහන්වස් වෙත එමින් සිටිනු 
දැක ඔහු පිළිගුනීමට ඉසිපතනවයහි පනෙන ලද බු ාසනවයහි 
ෙුඩ සිටි වස්ක. නාලක තෙුස් එහි පුමිණ බුදුරදුන් දැක 
දශායනවයන් ම සියලූ සුක දුරුකර වගන පරසන්න ෙූ සිතින් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඳ 

“අඤ්ඤා ධම ං වචනං - අසි ස්ස යථා  ථං, 
 ං  ං ධගා ම පුච්ඡාමි – සබ්බ ම්මානපාරගුං, 

අනගාරියුධප ස්ස - භික්ඛාචරියං ජිගිංසධ ා, 
මුනි පබරෑහි පුට්ධඨා - ධමාධනයයං උ ් මං පදං” 

යනුවෙන් උත්තම ෙූ වමෝවනයය ෙත විචාවළ්ය. 
එකල්හි තයාගතයන් ෙහන්වස්: 

“ධමාධනයයං ධ  උපඤ්ඤිස්සං - දුක්කරං දුරභිසම්භවං 
භන්ද ධ  නං පවක්ඛාමි - සන්ථම්භස්සු දේධහා භව” 

යනාදීන් වමෝවනයය ෙත ඔහුට ෙොළ වස්ක. 
දැනගුනීමට ෙුෙමනා අය එය සුත්තනිපාතවය් නාලක 
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සු රධයන් බලාගත යුතුය. ගරන්යය මහත් ෙන බුවින් වමහි 
වනා දක්ෙනු ලුවේ. වමෝවනයය ෙත රහත් වීවමන් වකළෙර 
ෙන පරතිපත්ති කරමවයකි. එය පුරන්නා විසින් පෘයග්නන 
කාලවය් දී ම කිසි ම ක්වල්ශායකට තමා වකවරහි උපදින්නට 
ඉඩ වනා දිය යුතුය. එබුවින් එය පිරිම ඉතා දුෂ්කරය. නාලක 
තාපස ඒ පරතිපත්තිය අකුරට ම පිළපිුද්වද් ය. නාලක තාපස 
වමෝවනයය සූතර වද්ශානාෙසානවයහි පහන් සිතින් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ෙුඳ ෙනයට පිවිසිවය් ය. ඉන් පසු ඔහු නුෙත 
බුදුරදුන් දැකිවම් ආශාාෙක් ද වනා කවළ් ය. නුෙතත් 
බුදුරදුන්වගන් දහම් අසන්නට ද ආසා වනා වකවළ්ය. නුෙත 
වමෝවනයය ෙන අසන්නට ද ආසා වනා වකවළ් ය. නුෙත 
ඔහු බුදුරදුන් දක්නට වනා පුමිණිවය් ය. ෙනයට පිවිසි 
වහවතවම් එක් ෙන ලුහුබක රාතරි වදකක් ගත වනා කවළ් ය. 
එක් ගසක් මුල වදදිනක් වනා සිටිවය් ය. එක් ගමකට වදදිනක් 
පි ු පිණිස වනා පිවිසිවය් ය. එවස් ෙනවයන් ෙනයට, ගසින් 
ගසට, ගමින් ගමට වයමින් එතුමා සේ වකවළසුන් නසා 
අර්හත්ෙයට පුමිණිවය් ය. වමෝවනයය ෙත උත්කෘෂ්ට 
ෙශාවයන් ම පිරෑ බුවින් එතුමාට ජිෙත් විය හුකි ෙූවය් සත් 
මසකි. සත්මසක් ඇෙෑවමන් තමන්වග් ආයුසංස්කාරය පිරිහි 
ඇති බුේ දුටු වතරණුවෙෝ නලස්නානය වකාට හුඳ වපාරො 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙුඩ වෙවසන දිශාාෙට පසඟ පිහිටුො 
ෙුඳ පර්ෙතයකට වහ්ත්තු වි වොවහාත් නඟා තයාගතයන් 
ෙහන්වස්ට ෙුඳවගන සිටවගනම පිරිනිෙන් පා ෙොළහ. 
තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ බෙ දැක භික්ෂුන් හා එහි ෙුඩම 
වකාට වතරණුෙන්වග් සිරුර ආොහනය කරො ධාතු වගන 
චචතයයක් ද කරෙූහ. ගරහත්ෙ පිරිනිවියා ෙූ පරයම 
බුද්ධශාරාෙකයා නාලක වතරුණුෙන් විය හුකිය.) 

(සුත්තනිපාතට්ාකයා) 
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ජීවිත් පරිත්යාගරයනේ පළිිරවරත්ේ පිරූ  කිේෂුනේ සත්ේ නමකේ 
 

කාශායප බුදුරදුන්වග් පිරිනිවීවමන් පසු සසුන පිරීහි යන 
කල්හි ඇතුම් පුවිද්දන්වග් වනා මනා පුෙතුම් දැක ඉමහත් 
සංවේගයට පත් භික්ෂුන් ෙහන්වස් සත් නමක් “සසුන පෙත්නා 
වම් කාලවය් දී අප විසින් අපට පිහිටක් කර ගත යුතුය’යි කයා 
වකාට ස්ෙර්ණ චචතයය ෙුඳ ෙනයට පිවිස එහි 
හුසිවරන්නාහු පර්ෙතයක් දැක ‘අපි වම් පර්ෙතයට නුඟ 
ජීවිතාශාාෙ හුර මහණදම් පුරමු’යි කයා කර වගන හිණක් බුඳ 
එහි ආධාරවයන් පර්ෙතයට නුඟ නුෙත එයින් බුස යා 
වනාහුකි ෙනු පිණිස හිණ වපරලා දමා පර්ෙතය මත 
නිරාහාරෙ ම සිට බලෙත් වීර්යයවයන් භාෙනාවෙහි 
වයදුවණෝහ. උන් ෙහන්වස්ලාවග් මහලූ වතරුන් ෙහන්වස් එක් 
රාතරීයකින් ම සේවකවළසුන් නසා අර්හත්ෙයට පුමිණියහ. 
පසු දින උන් ෙහන්වස් උතුරුකුරු දිෙයිවන් පි ුසිඟා අෙුත් 
වසසු භික්ෂුන් අමතා “අෙුත්නි, වමයින් පිණ්ඩපාතය ෙළඳා 
මහණ දම් පුරන්නය’යි කීහ. “ස්ොමිනී, නුඹ ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස්වග් ආනුභාෙවයන් වමවස්  කළහුය. අපට නුඹ 
ෙහන්වස්ට වමන් විවශා්ෂයකට පුමිණිය හුකි ෙුෙ වහාත් අපිම 
පිණ්ඩපාතය වගනෙුත්ම ෙළදන්වනමුය’යි කියා ඒ පිණ්ඩපාතය 
වනාපිළිවගන නිරාහාරෙ සිට වගන ම භාෙනාවෙහි 
වයදුවණෝය. වදෙන දිනවයහි වදෙන වතරුන් ෙහන්වස් 
අනාගාමි ඵලයට පුමිණ අභිඥා ලුබ පි ු සිඟා අෙුත් පළමු 
වතරුන් ෙහන්වස් වමන් ම වසස්සන්ට පිණ්ඩපාතය 
පිළිගන්නා වලස ආරාධනා කළහ. වසස්සන් වනාපිළිගත්හ. 
උන් ෙහන්වස්ලාවගන් රහත් ෙූ වතරණුවෙෝ පිරිනිෙන් පා 
ෙොළහ. අනාගාමී ෙූ වතරණුවෙෝ ශාු ාොස බරහ්මවලෝකවයහි 
උපන්හ. ඉතිරි පස්නම විවශා්ෂාධිගමනයකට පුමිණිමට මරණය 
වතක් උත්සහ වකාට ද වනා පුමිණිය හුකි වී පෘයග්නන 
භාෙවයන් ම දිවි වකළෙර වකාට වදේවලාෙ උපන්හ. ඔෙුහු 
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බු ාන්තරයක් ෙූ දිර්ඝකාලවයහි වදේවලාවින් වදේවලාෙට 
ඉපදමින් සිට වම් බුව ෝත්පාදකාලවයහි මිනිස් වලාෙ ඉපද 
රහත්ෙ දුක් වකළෙර කවළෝය. පුක්කුසා ිරජ ඔෙුන්වගන් එක් 
වකවනකි. කුමාර කා යප වතරනුවෙෝ එක් වකවනක් 
දබ්බමල්ලපු ්  වතරණුවෙෝ එක් වකවනකි. සභිය පිරිෙුජි එක් 
වකවනකි. බාහියදාරැචීරිය එක් වකවනකි. 

(උොනට්ාකයා) 

චකේඛපුාල රත්රුනේ වරහනේරසේ  

චක්ඛුපාල වතරුන් ෙහන්වස් පුවිදිෙ උපසම්පොෙ ලබා 
ආචාවයයෝපාධයායයන් ඇසුවරන් පස් ෙසක් කල් යො බුදුරදුන් 
වෙත එළඹ අර්හත්ෙය පිණිස කමටහන් ලබා වගන 
විවේකස්යානයකට වගාස් මහණ දම් පුරණු පිණිස තමන් හා 
යනු කුමති භික්ෂූන් වසායන්නාහූ සුට නමක් ලුබ ඔෙුන් හා 
සුෙුත් නුෙරින් නික්ම යන්නාහූ වයාදුන් එකසිය විස්සක් දුර 
වගාස් එක් පිටිසර ගමකට පුමිණ එහි පිරිෙර සමඟ පි ු 
පිණිස හුසුරුණහ. එගම් ෙුසිවයෝ ශාාන්ත ෙූ ඒ භික්ෂු පිරිස 
දැක පුහුදී අසුන් පනො ෙඩා මිඳුො පරණිත ආහාර පානයන් 
පිළිගන්ො ෙොළ අෙසානවයහි “ස්ොමිනි, නුඹ ෙහන්වස්ලා 
වකාහි ෙුඩම කරන්නාහු දැ’යි විචාවළෝය. එකල්හි වතරණුවෙෝ 
උපාසකෙරුණී, අපි පහසු ඇති විවේකස්යානයක් වසායා 
යන්වනමු’යි කීහ. ඒ ෙචනය ඇසූ නුෙණුති මනුෂයවයෝ උන් 
ෙහන්වස්ලා ෙස් එළඹීමට සුදුසු නුනක් බලමින් ෙුඩම කරන 
බෙ වත්රුම් වගන එහිම ෙස් එළවඹන වලස ආරාධනා කවළෝ 
ය. වතරණුවෙෝ ආරාධනාෙ ඉෙසුහ. මනුෂයවයෝ උන් 
ෙහන්වස්ලාට විසීමට වසනසුන් පිළිවයල කර දුන්හ. භික්ෂුහු 
එහි වෙවසමින් පි ු පිණිස දිනපතා ඒ ගමට පිවිසුණහ. උන් 
ෙහන්වස්ලා දැක පුහුදුණා ෙූ එක් වෙද මහවතක් උන් 
ෙහන්වස්ලා වෙත එළඹ, “ස්ොමීනි, වබාවහෝ වදවනකුන් 
වෙවසන තුන අපහසුකම් ද ඇති විය හුකිය. නුඹ 
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ෙහන්වස්ලා අතරින් යවමකුට වරෝගයක් ඇති ෙුෙවහාත් මාහට 
දන්ෙනු මුනෙ. මම එය පිළියම් කරමි’යි සුල වකවළ් ය. 

ෙස් එලවඹන දිනවයහි වතරණුවෙෝ තමන්වග් සහාය 
භික්ෂු පිරිස අමතා “ඇෙුත්නී, වම් වතමවසහි ඔබ ෙහන්වස්ලා 
වකාවතක් ඉරියේ ෙලින් කල් යෙන්නට බලාවපාවරාත්තු 
ෙන්නහු දැ’යි විචාළහ. සතර ඉරියේවෙන් ම ය යි භික්ෂූහු කීහ. 
“ඇෙුත්නී, එවස් කල් යුවීම සුදුසු ද? අපි දිෙමන් 
බුදුරදුන්වගන් කමටහන් වලන ආවෙෝ වෙමු. බුදුරදුන් 
රැෙටිල්වලන් සතුටු කළ වනා හුකිය, යහපත් අදහස් 
ඇතියෙුන් වීවමන් ම බුදුරදුන් සතුටු කළ හුකිය. අෙුත්නී, 
පරමාද ෙන්නන්ට සතර අපාය සිය නිෙස ෙුනිය, එබුවින් 
අපරමාද ෙේය’ යි පිරිසට අනුශාාසනා කළහ. භික්ෂුහු ඇෙුත්නි, 
නුඹ ෙහන්වස් වකාවතක් ඉරියේෙලින් ොසය කරන්නාහුදැ’යි 
ඇසූහ. “ඇෙුත්නි, අප ි හිඳීම - සිටිම - ගමන යන තුන් 
ඉරියේවෙන් පමණක් කල් යෙන්වනමුය. අසුනක පිට තබා 
වනා නිදන්වනමු ’යි වතරණුවෙෝ කීහ. “යහපත ස්ොමිනි, 
අපරමාද ෙන වස්ක්ො ’යි භික්ෂුහූ කීහ. 

 නිද්රවෙන් ෙුළකී තුන් ඉරියේවෙන් පමණක් බලෙත් 
වීර්යවයන් මහණදම් පුරන්නා ෙූ වතරුන් ෙහන්වස්ට 
ෙස්කාලවය් වදෙන මාසවය් දී ඇස් වරෝගයක් හට ගත්වත්ය. 
සිදුරු ඇති කළයකින් දිය බිඳු ගලන්නාක් වමන් උන් 
ෙහන්වස්වග් වනත්ෙලින් කඳුලූ ගලන්නට විය. භික්ෂුහූ කලින් 
පෙරා තුබූ වෙත මහතාට ඒ බෙ දැන් ෙූ කල්හි ඔහු ඒ වරෝගය 
එක් ෙරක් නසය කිරිවමන් ම සුෙකිරිමට සමර්ය මහඟු වතලක් 

පිළිවයල වකාට, “වමය නසය කරන්නය’යි වතරුන් 
ෙහන්වස්ට යුේවේය. වතරුන් ෙහන්වස් ොඩි වි වතල් නසය 
කර පි ු පිණිස ගමට පිවිසි කල්හි වෙදමහතා වතරුන් 
ෙහන්වස් දැක, “ස්ොමිනි, මාවග් වතලක් පිළිවයළ වකාට යො 
ඇත, නුඹ ෙහන්වස් එය නසය කළ වස්ක් දැ’යි ඇසීය. “එවස්ය 
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උපාසක’යි වතරුන් ෙහන්වස් කීහ. “කිවමක් ද අපහසුෙ සුෙ වී 
දැ’යි ඇසු කල්හි “තෙම ඇස් රිවද්ය’යි වතරුන් ෙහන්වස් කීය. 
නුඹ ෙහන්වස් වතල, “හිඳ නසය කළහූ ද, ශායනය වකාට 
නසය කළහුදැ’යි විචාල කල්හි වතරණුවෙෝ නිහඩ ෙූහ. 
වෙදමහතා වතරුන් ෙහන්වස් ෙුඩ වෙවසන තුනට වගාස් 
විමසා ශායනය කරන තුනක් වනා දැක හිඳ වතල නසය කළ 
බෙ වත්රුම් වගන, නුෙත ද “වකවස් නසය කළාහූදැ’යි අසා 
වතරුන් ෙහන්වස් තුෂ්ණිම්භූත ෙූ කල්හි “ස්ොමිනි, මහණදම් 
පිරිය හුක්වක් ශාරිරය වහාදින් පෙත්නා කල්හීය, ශායනය කර 
වම් වතල නසය කරනු මුනෙ’යි කීහ. වතරුන් ෙහන්වස් 
වෙදමහතා යො තමන්ට තමන් විසින් ම අෙොද කරවගන 
“ඇස්ෙලට ෙන්නක් වේො, මහණදම ම වනා පිරිවහළා 
කරමි’යි තදින් ඉටා පසු දින ද හිඳවගන ම වතල නසය කර 
භික්ෂුන් සමග ගමට පි ු පිණිස ගියහ. වෙදමහතා උන් 
ෙහන්වස් දැක කරුණු අසා නිො නසය වනා කළ බෙ දැන, 
“ස්ොමිනි, මාවගන් පරතිකාර වගන ඔබ ෙහන්වස්වග් ඇස් 
නටුවය්ය යන ආරංචිය පුතිර ගියවහාත් මට ද පාඩුවෙක, 
එබුවින් නුඹ ෙහන්වස්ට මා විසින් පරතිකාර කළ බෙ වනා 
කියන වස්ක්ො’යි කීය. වතරුන් ෙහන්වස් විහාරයට වගාස් 
“මහණ, දැන් නුඹ වෙදයයා විසින් පරතික්වෂ්ප කරන ලද්වදහිය. 
මරණයට නියතෙ සිටින්වනහි ය. එබුවින් අපරමාද වෙෙ’යි 
තමන්ට අෙොද කර වගන සිත දැඩි කර වගන භාෙනාවෙහි 
වයදුණාහ. එදින රාතරිවය්  මධයම යාමය ඉක්මණුු කල්හි උන් 
ෙහන්වස් සේ වකවළසුන් නසා අර්හත්ඵලයට පුමිණිවය් ය. 
එවකවනහි හි ම වනත් යුෙළ ද බිඳී වතරණුවෙෝ අන්ධ ෙූහ. 
එතුන් පටන් ගම්ෙුසිවයෝ විහාරයට ම කුඳබත් යෙමින් උන් 
ෙහන්වස්ට උපස්යාන කළහ. වසසු භික්ෂුහු ද උන් ෙහන්වස් 
අෙොදවයහි පිහිටා මහණදම් පුරා ඒ ෙස්කාලය තුළදී ම 
අර්හත්ෙයට පුමිණිවයෝ ය. 

(ධම්මපදට්ාකයා) 
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ගංගාත්රීිය රත්රුනේ වරහනේරසේ  

පදුමුත්තර බුදුරදුන්වග් කාලවය් එක් කුලපුතරවයක් 
බුදුසස්වනහි පුහුදි භික්ෂුසංඝයාහට පුන් දුන්වන්ය. වහ් ඒ 
පිවනන් වදේවලාෙ ඉපිද නුෙත නුෙත ද වදේමිනිස් 
වදගතිවයහි උපදිමින් පින් කරනුවය් අප බුදුන්වග් කාලවය් 
සුෙුත්නුෙර එක්  කුලවගයක ඉපද ෙුඩිවිය පුමිණ තමා 
අතින් සිදු ෙූ ෙරකින් සංවේගයකට පුමිණ ගිහිවගය හුර 
පුවිදිෙ ඉතා රෑක්ෂ පරතපිත්තියට බුස පංසුකූල සිෙුරු දරමින් 
මිනීෙලට කිරි ඉස්නා මුටි බදුනක්ෙුනි මුටිපාතරයක් වගන 
ගංගාතීරවයහි තල්පත් තුනකින් කුටියක් සො වගන එහි 
වෙවසමින් අරහත්ෙයට පුමිවණන තුරු කිසිෙකු හා කයා 
වනකරන්නට ඉටා වගන බලෙත් වීර්වයන් මහණදම් පිරුවේය. 
ඒ භික්ෂුෙට මාපියන් විසින් නුබු නම ද ්  ය. ගං ඉෙුවරහි 
විසීම  නිසා පසු කාලයකදී ඔහුට ගංගා ීරිය නම ඇති විය. 
කයා වනා කිරිමට ඉටා මහණදම් පිරිමට බුසගත් වතරණුවෙෝ 
පරයම ෙර්ෂවය් දී කිසිෙකුට හා ෙචනයකුදු කයා වනා කළහ. 
වදෙන ෙසවරහි උන් ෙහන්වස් පි ු සිඟා ෙඩනා ගවමහි 
එක්තරා ස්තරියක් උන් ෙහන්වස් වගාළුවෙක් දැ’යි විමසනු 
පිණිස පාතරයට කිරි ෙත්කරන්නී අත ෙුසූ කල්හි ද වනා 
නෙත්ො ම කිරි ෙත්කළාය. එො උන් ෙහන්වස් අතින් 
ඇඟවීවමන් කිරි ෙත්කිරිම නෙතාලිය වනා හී “ඇත 
නුඟණීයනි” යන ෙදනමුවින් නිකුත් කළහ. බලෙත් 
වීර්යයවයන් මහණදම් පිරෑ වතරුන් ෙහන්වස් වතෙන 
ෙසවරහි ෙස්කාලවය්දී සේ වකවලසුන් නසා අර්හත්ෙයට 
පුමිණියහ. උන් ෙහන්වස් පසු කාලවය් තමන් ෙහන්වස්වග් 
පරතිපත්තිය පරකාශා කිරිම් ෙස් වම් ගායා ෙොළහ. 

 ිණ්ණං ධම  ාලප ් ානං - ගංගා ීධර කුටී කථා, 
ඡවසි ්ධ ාච ධම ප ්ධ ා - පංසුකූලං ච චීවරං,  
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 ිණ්නං අන් රවස්සානං - එකා ධම වාචා භාසි ා, 
  ිධය අන් රවස්සම්හි -  ධමාක්ඛන්ධ ා පදාලිධ ා. 

(වයරගායා අට්ාකයා) 

අම්බඛාදක ත්ිසේස රත්රුනේ වරහනේරසේ  

අම්බඛාදක තිස්ස වතරුන් ෙහන්වස ජීවිතය නිසාද 
කුඩා සිකපදයකුත් කඩ වනා වකාට සිල් රැකි වතර නමකි. 
උන් ෙහන්වස් දුර්භික්ෂ කාලයකදී මඟට බුස ගමන් 
කරන්නාහු ආහාර වනා ලුබිවමන් හා ගමන් විඩාවෙන් ද 
දුබලෙ ඉදිරියට යා වනා හී එක් අඹ ගසක් යට ශායනය කළහ. 
ඒ ගවසහි වබාවහෝ අඹපල තිබිණ. ඉදුණු අඹ පල ෙුටිණ. එය 
අස්ොමික අඹගසක් ෙූ බුවින් ඒ අඹපල වගන ෙුළඳීමට 
කිසිෙකුවගන් බාධාෙක් ද නුත. එවහත් ඒ අඹපල සියතින් 
වගන ෙුළඳීම භික්ෂූන්ට අකුපය. ඒො සියතින් වගන 
ෙුළඳුෙවහාත් “වයා පන භික්ඛු අදින්නං මුඛද්ොරං ආහාරං 
ආහවරයය අඤ්ඤතර උදකදන්තවපානා පාචිත්තියං” යන 
සිකපදය බිදීවමන් ඇෙුත් වේ. එය මහා ආපතත්ියක් වනාෙන 
ඇෙවතකි. භික්ෂූන් ෙහන්වස් නමක් වෙත ඇෙුත් වදසීවමන් 
එයින් පිරිසිදු විය හුකිය. එවහත් වතරණුවෙෝ ආහාර වනා 
ලුබීවමන් මරණයට පත්වීමට ද ඉඩ ඇති අමාරු 
අෙස්යාවෙහිද, 

“ නං චධජ ධයා පන අංගධහ ු 
අංගං චධජ ජිවි ං රක්ඛමාධනා, 
අංගං  නං ජිවි ඤ්චා පි සබ්බං 
චධජ නධරා  ම්මමනුස්සරන්ධනා” 

“ශාරීරාෙයෙයන් රැක ගුනීමට ධනය හළ යුතුය. දිවි 
ගුනුම පිණිස ශාරීරාෙයෙ ද හළ යුතුය. ධර්මය සිහි කරන්නහු 
විසින් ධර්මානූකූල පරතිපත්තිය රකිනු සඳහා අංග-ධන-ජීවිත 
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යන සියල්ලම පරිතයාග කළ යුතුය.” යන සත්පුරුෂානුස්මෘතිය 
සිහි වකවරමින් නිරාහාරත්ෙවයන් නුවසවතාත් නුවස්ො’යි 
ජිවිත පරිතයාගවයන් සිකපදය ආරක්ෂා කළහ. අත ළඟ ම 
ඇති අඹපල වනා වගන ජීවිත පරිතයාගවයන් සිල් රක්නා 
වතරුන් ෙහන්වස්වග් ගුණානුභාෙවයන් වදෝ සුදැහුෙත් 
උපාසක මහවතක් එහි පුමිණිවය් ය. ඔහු වතරුන් ෙහන්වස් 
දැක උන් ෙහන්වස් ක්ලාන්තෙ සිටිනු දැක අඔ පල වගන මුඩ 
අඹ පුන් පිළිවයළ වකාට උන් ෙහන්වස්ට පිළිගුන්විය. 
ඉක්බිති උපාසක මහතා ඉදිරියටත් උපස්යාන වකාට වතරුන් 
ෙහන්වස්ට ශාක්තිය ලබා දී දිවි රැක වදනු පිණිස උන් 
ෙහන්වස් පිවටහි හිඳුො තමාවග් ොසස්යානයට වගන ගිවය් 
ය. වතරුන් ෙහන්වස් උපාසක මහතාවග් පිටින් වයමින් ම 
තමන් ෙහනවස් ශාීලය ආෙර්නනා වකාට විදසුන් ෙඩා සේ 
වකවලසුන් නසා අර්ත්ඵලයට පුමිණියාහ.  

(විසුද්ධිමග්ග) 

කියන ලද වතරුන් ෙහන්වස්ලා වමන් වම් බුදු 
සස්වනහි වබාවහෝ බුද්ධශාරාෙකවයෝ ජිවිත පරිතයාගවයන් 
පිළිවෙත් පිරෑහ. සංඝගුණයයන් අතුවරන් පරධාන ගුණය 
සුපටිපන්න ගුණය ය. උනුපටිපන්න, ඤායපටිපන්න, 
සාමිචිපටිපන්න, යන ගුණ තුන සුපටිපන්න ගුණවය් ම ආකාර 
විවශා්ෂවයෝ ය. සුපටිපන්න ගුණය ඇති කල්හි ඒ ගුණ තුන ද 
ඇත්වත්ය. ආහුවනයය, පාහුවනයය, දක්ඛිවනයය, 
අඤ්නලිකරණිය යන ගුණ සතර හා අනුත්තර පුණයක්වෂ්තර 
ගුණය සුපටිපන්නගුණයාවග් ඵලවයෝ ය. සුපටිපන්න ගුණය 
ඇති කල්හි ඒ ගුණ පස ද ලුවබන්වන් ය. 
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17  

උජුපටිපනේන ගුණය 

 
කාමසුඛල්ලිකානු වයෝගය අත්තකිලමයානු වයෝගය යන 

ෙුරදි මාර්ග වදක වනා වගන වකලින්ම නිෙනට ෙුවටන 
අෂ්ාාංගිකමාර්ග සංඛයාත සෘනුමාර්ගවයහි පිළිපන් බුවින් 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් උජුපටින්න 
නම් වෙති. නිෙනට ෙුවටන ඍනුමාර්ගය වගන පිළිපුදීම 
උනුපටිපන්න ගුණය ය. 

“ද්වේ වම භික්ඛවෙ, අන්තා පේබජිවත්න න 
වසවිතේබා, වයා චායං කාවමසු 
කාමසුඛල්ලිකානුවයාවගා හීවනා ගම්වමා 
වපායුජ්නනිවකා අනරිවයා අනත්යසංහිවතා වයා චායං 
අත්තකිලමයානුවයාවගා දුක්වඛා අනරිවයා 
අනන්යසංහිවතා” 

යනුවෙන් කාමසුඛල්ලිකානු වයෝගය, අත්තකිලමයානු 
වයෝගය යන අත්ත, පුවිද්දන් විසින් වනා ගත යුතුය’යි 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ෙොරා ඇත්වත්ය. එබුවින් 
තයාගත ශාරාෙකවයෝ ඒ ලාමක අන්ත වදක ලාමක මාර්ග වදක 
වනා ගනිති. බුදුරදුන් වලාෙ පහළ වී දහම් වදසීමට වපර 
වලෝකවයහි මිනිසුන් විසින් වගන සිටිවය් ඒ මාර්ග වදකය. 
වබාවහෝ වදවනකුන් වගන සිටිවය් කාමසුඛල්ලිකානුවයෝගය 
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යි. කාමසුඛල්ලිකානුවයෝගවයහි ලාමක බෙ දැනගත් ටික 
වදවනක් ගතයුතු නියම මඟ වනා දත් බුවින් 
අත්තකිලමයානුවයෝගය වගන එයට බුස සිටිවය් ය. 

කාමසුඛල්ලිකානු වයෝගය යනු “ජිවිතවයහි පරමාර්යය 
පස්කම් සුප විඳීමය’යි සිතා අධර්මවයන් ෙුෙ ද ධනය උපයා 
හුකිතාක් පස්කම් සුප විඳීමය. පරාණොධාදි වනාවයක් පේකම් 
කරමින් එවස් කාමයන්හි ඇලි ගුලී සිට වබාවහෝ සත්ෙවයෝ 
මරණින් මතු අපාගත ෙන්නාහ. 

අත්තකිලමයානු වයෝගය යනු පරණපේ වගවීමටය කියා 
වනාවයක් උපකරමවයන් ශාරීරයට දුක්දීමය. එය 
නිඝණ්ාපරතිපත්තිය ය. ඔෙුහු “සත්ත්ෙයනට යම් සුපක් වහෝ 
දුකක් වේ නම් ඒ සියල්ල සිදුෙන්වන් අතීත කර්මවයනුයි 
ෙරදො වත්රුම් වගන කයට දුක් දී අතීත අකුශාල කර්මෙලට 
විපාක විඳ අෙසන් වකාට අලූත් අකුසලද වනා කර 
සිටියවහාත් දුකින් මිදිය හුකිය’ යි සිතා අතීත පේ වගොලීම 
පිණිස අේවෙහි සිටිම, මධයාහ්නවයහි සතරදිගින් ගිනි 
වගාඩෙල් ගසා මුදට වී සිටිම, ශාීත කාලවයහි එළිමහවණහි 
විසිම, දියට බුසීම, ෙුස්සට වතමීම, ඇණ මත හිඳීම, ෙුතිර 
සිටිම යනාදිය කරති. ඒ අත්තකිලමයානුවයෝගය ය. ශාරීරයට 
පීඩාකර ගුනීවමන් අතීත අකුසල් නුති වනාකළ හුකිය. 
ශාරීරයට වකාවතක් දුක් දුන්න ද සත්ත්ෙයන් අපාවයහි 
උපදෙන අකුශාලය, එය කළ පුද්ගලයා අපාවයහි උපදෙන්වන් 
ම ය. පේ යටපත් කළ හුක්වක් ද නුසිය හුක්වක් ද  
කුශාලවයනි. වලෞකික කුසලවයන් පේ යටපත් කල හුකිය. පස් 
පනස් ෙසක් මිනිසුන් මුරෑ වචෝරඝාතකයාහට තේතිසා 
වදේවලාෙ ඉපිද හුකි ෙූවය් ද, පනස් ෙසක් මසුන් මුරෑ 
දමිලවදෝොරිකයාට වදේවලාෙ ඉපදිය හුකි ෙූවය් ද කුශාලවයන් 
අකුශාලය යටපත් කිරිවමනි. වසෝොන් මාර්ගය නමුති 
වලෝවකෝත්තර කුශාලවයන් මතු අපායට පුමිණවිය හුකි 
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අකුශාලකර්ම සියල්ල ම නුවස්. අතීතවයහි කළ වකාවතක් 
අකුශාලකර්ම ඇත ද ඒො වසෝොන් ඵලයට පුමිණි පුද්ගලයා 
අපායට යුවීමට සමත් වනාවේ. කයට දුක් දීවමන් දුකින් මිදිය 
හුකිය යනු මිතයාදෘෂ්ටියකි. මිතයාදෘෂ්ටිය අපාවයෝත්පත්තියට 
වහ්තුෙකි. 

“එවත වත භික්ඛවෙ, උවභා අන්වත අනුපගම්ම 
මජ්ක්ධිමා පටිපො තයාගවතන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී 
ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්වබාධාය 
නිේබානාය සංෙත්තති.” 

යනුවෙන් දැක්වෙන ඒ ලාමක අන්ත වදකට වනා බුස 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් අෙවබෝධ කළ පරඥාචක්ෂුස ඇති 
කරන්නා ෙූ වකවලස් සන්සිඳෙන්නා ෙූ චතුස්සතයාෙවබෝධයට 
වහ්තුෙන නිෙන් ලුබිමට වහ්තුෙන මජ්ක්ධිම පටිපො නම් ෙූ 
පරතිපත්ති කරමයක් ඇත්වත්ය. එය නිෙනට පමුණුෙන 
ඍනුමාර්ගය ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
ඒ ඍනුමාර්ගය වගන පිළිපදින්වනෝ ය. ඒ ඍනුමාර්ගය නම්:- 

“කතමා ච සා හික්ඛවෙ, මජ්ක්ධිමා පටිපො 
තයාගවතන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී 
උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්වබාධාය නිේබානාය 
සංෙත්තති? අයවමෙ අරිවයා අට්ාඬිගිවකා මග්වගා, 
වසයයථීදං? සම්මාදිට්ඨි සම්මාසංකප්වපා සම්මාොචා 
සම්මාකම්මන්වතා සම්මාආජීවො සම්මාොයාවමා 
සම්මාසති සම්මාසමාධි” 

යනුවෙන් දක්ො ෙොරා ඇති අෂ්ටාංගිකමාර්ගය ය. 

“කින්නු වඛා වහා වගාතම, වසා වකවරති වසා 
පටිසංවෙදියතීති? වසා කවරාති වසා පටිසංවෙදියතීති 
වඛා බරාහ්මණ අයවමවකා අන්වතා, කිම්පන වභා 
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වගාතම අඤ්ඤා කවරාති අඤ්ඤා පටිසංවෙදියතීති? 
අඤ්ඤා කවරාති අඤ්ඤා පටිසංවෙදියතීති වඛා 
බරාහ්මණ අයං දුතිවයා අන්වතා. 

එවත වත බරාහ්මණ උවභා අන්වත අනුපගම්ම 
මජ්වඣන තයාගවතා ධම්මං වදවසති, අවිජ්නා පච්චයා 
සංඛාරා, සංඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා 
නාමරෑපං, නාමරෑපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චාය 
ඵස්වසා, ඵස්ස පච්චයා වෙදනා, වෙදනා පච්චයා තණ්හා, 
තණ්හා පච්චයා උපාොනං, උපාොන පච්චයා භවො, භෙ 
පච්චයා නාති, නාතිපච්චයා නරාමරණං වසාකපරිවදෙ 
දුක්ඛවොමනස්සුපායාසා සම්භෙන්ති එෙවමතස්ස වකෙලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදවයා වහාති. අවිජ්නායත්වෙෙ අවසස 
විරාගනිවරාධා සංඛාර නිවරාවධා, සංඛාරනිවරාධා විඤ්ඤාණ 
නිවරාවධා, විඤ්ඤාණ නිවරාවධා නාමරෑපතිනිවරාවධා, 
නාමරෑප නිවරාධා සළායතන නිවරාවධා, සළායතන 
නිවරෝවධා ඵස්ස නිවරාධා වේදනා නිවරාධා, වේදනා නිවරෝධා 
තණ්හා නිවරෝධා, තණ්හා නිවරෝධා උපොන නිවරාො, උපාොන 
නිවරාධා භෙ නිවරාධා, භෙ නිවරාධා නාති නිවරාධා, නාති 
නිවරාධා නරාමරණ වසෝක පරිවද්ෙ දුක්ඛවොමනස්සුපායාසා 
නිරුජ්ඣන්ති. එෙවමතස්ස වකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස 
නිවරාවධා වහාතී තී” 

(සංයුත්ත නිකාය) 

වම් සුතරවය් ෙොරා ඇති පරිදි ද අන්ත වදකක් ඇත්වත් 
ය. පින්පේ කරන්නා ම ඒොවය් විපාක විඳිය යන 
ශාාශා්ෙතදෘස්ටිය එක් අන්තවයකි. අනිවකක් පින්පේ වකවර්ය, 
අනිවකක් ඒොවය් විපාක විඳීය යන උච්වජ්ද දෘෂ්ටිය එක් 
අන්තවයකි. වලෝකවයහි වෙවසන සාමානය නනයා වම් අන්ත 
වදකින් එක් අන්තයක් වගන සිටිති. ඒ අන්ත වදකම ෙුරදි 
බුවින් ඉන් කිනම් අන්තයක් වහෝ වගන සිටින්නහුට දුකින් 
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වනාමිදිය හුකිය. නිෙන් වනා ලුබිය හුකිය. “පින්පේ 
කරන්වන් ම ඒොවය් විපාක විඳීය” යන ශාාශා්ෙත දෘෂ්ටිය 
නිෙනට පුමිණිමට මිස ස්ෙර්ගසම්පත්තිය ලුබිමට බාධාෙක් 
වනාවේ.  ඒ දෘෂ්ටිවයහි පිහිටා පින් වකාට වදේමිනිස් සුප 
ලුබිය හුකිය. තයාගතයන් ෙහන්වස් ඒ අන්ත වදකටම වනා 
පුමිණ අවිදයාදී වහ්තුන් නිසා සංස්කාරාදී ඵල ධර්ම ඇති 
වීවමන් ස්කන්ධපරම්පාෙ වනා සීඳ පෙත්නා සුටිත්, අවිදයා 
දීන්වන් නිවරෝධවයන් ස්කන්ධපරම්පරාවේ නිවරෝධය ෙන 
බෙත්, සත්ෙයනට දුකින් මිදීමට ඇත්තා ෙූ එකම මාර්ගය 
අවිදයාදීන්වග් නිවරෝධය පිණිස පිළිපුදීම බෙත් දැන ෙොරා එය 
පිණිස ශාරාෙකයන්ට දහම් වදසූ වස්ක. ඒ ධර්මමාර්ගය ඒ 
පරතිපත්තිකරමය නිෙනට පුමිවණන සෘනු මාර්ගය ය. ඒ මාර්ගය 
වගන පිළිපදින බුවින් ද තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
ශාරාෙකසංඝයා ෙහන්වස් උනුපටිපන්න නම් වෙති. 

තෙද කායෙංක - ෙචීෙංක - මවනෝෙංකයන් පරහාණය 
කිරිම සඳහා පිළිපන ් බුවින් ද ශාරාෙකසංඝයා ෙහන්වස් 
උනුපටිපන්න නම් වෙති. කායෙංශා නම් කායදුෂ්චරිතවයෝය. 
ෙචීෙංක නම් ොක්දුෂ්චරිතවයෝ ය. මවනෝෙංක නම් 
මවනෝදුශා්චරිතවයෝය. තයාගතයන් ෙහන්වස් කායෙංකාදිය 
පරහාණය සඳහා ශාරාෙකයනට දහම් වදසති. 

වබෝසතානන් ෙහන්වස්  අතීතවය් රියකරුෙකු වී 
පධච්  නම්  රනකුට රිය සක් වදකක් තුනුහ. ඉන් එක් 
වරෝදයක් තුනුවය් සදිනකින් අඩු සමසකිනි, එක් වරෝදයක් 
තුනුවය් සදිනකිනි. සමානය වපනීමට ඒ වරෝද වදක බලා 
වෙනසක් වනා දැක, “වම් වරෝද වදක්හි ඇති වෙනස කිම දැ’යි 
වබෝසතාණන්වගන් ඇසීය. එකල්හි වබෝසතාවණෝ සදිනකින් 
තුනු වරෝදය වගන වේගවය් බිම වපරළා යුෙුහ. එය වේගය 
ඇතිතාක් ඉදිරියට වගාස් වේගය සන්සිදීවමන් පසු බිම අද 
ෙුටිණී. ඉක්බිති සමසකින් කල වරෝදය වපරළා යුෙුහ. එය 
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වේගය ඇතිතාක් ඉදිරියට වගාස් එවස් ම නුෙතිණ. බිම ඇඳ 
වනාෙුටිණ. එවස් විමට වහ්තුෙ රනු විමසූ කල්හි සදිනකින් 
කළ වරෝදවයහි වනාවයක් තුන් ෙල ඇද ඇති බුවින් එය ඇද 
ෙුටුණ බෙත් සමසකින් කළ වරෝදවයහි වොස් නුති බුවින් 
වනා ෙුටී සිටි බෙත් වබෝසතාවණෝ පුෙසුහ. භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් වම් කාරණය වගන හුර දක්ො ශාරාෙකයනට වමවස් 
අනුශාාසනය කළ වස්ක. 

“එතරහි වඛා පනාහං භික්ඛවෙ අරහං 
සම්මාසම්බුද්වධා කුසවලා කායෙංකානං කායවොසානං 
කායකසාොනං, කුසවලා විචීෙංකානං ෙචීවොසානං 
ෙචිකසාොනං, කුසවලා මවනාෙංකානං මවනාවොසානං 
මවනාකසාොනං, යස්ස කස්සචි භික්ඛවෙ, භික්ඛුස්ස 
ො භික්ඛුනියා ො කායෙංවකා අප්පභීවනා කායවොවසා 
කායකසාවො, ෙචීෙංවකා අප්පහීවනා ෙචීවොවසා 
ෙචීකසාවො, මවනාෙංවකා අප්පහීවනා මවනා වොවසා 
මවනාකසාවො, එෙං පපතිතා වත භික්ඛවෙ, ඉමස්මා 
ධම්මවිනයා, වසයයයාපි තං චක්කං ඡහි දිෙවසහි 
නිට්ඨිතං, යස්ස කස්සචි භික්ඛවෙ, භික්ඛුස්ස ො 
භික්ඛුනියා ො කායෙංවකා පහීවනා කායවොවසා 
කායකසාවො, ෙචීෙංවකා පහීවනා මවනාවදවසා 
මවනාකසාවො, එෙං පතිට්ඨිතා වත භික්ඛවෙ 
ඉමස්මින් ධම්මවිනවය, වසයයයාපි තං චක්කං ඡහි 
මාවසහි නිට්ඨිතං ඡාහි මාවසහි නිට්ඨිතං 
ඡාරන්තුවනහි, තස්මා තිහ භික්ඛවෙ එෙං සික්ඛිතේබං, 
කායෙංකං පනහිස්සාම කායවොසං කායකසාෙං, 
ෙචීෙංකං පනහිස්සාම ෙචීවොසං ෙචීකසාෙං, 
මවනාෙංකං පනහිස්සාම මවනාවොසං මවනාකසාෙන්ති, 
එෙං භි වො භික්ඛවෙ සික්ඛිතේබන්ති.” 

(අංගුත්තරනිකාය 67) 
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ධ ්රැම:-  

මහවණනි, දැන් මම අර්හත් සමයක් සම්බුද්ධ වෙමි. 
කායෙංක කායවදෝස කායකසාෙයන් මුනවින් දන්වන් වෙමි. 
ෙචීෙංක ෙචීවදෝස ෙචීකසාෙයන් මුනවින් දන්වන් වෙමි. 
මවනාෙංක මවනෝවදෝස මවනෝකසාෙයන් මුනවින් දන්වන් 
වෙමි. මහවණනි, යම් භික්ෂුෙක් විසින් වහෝ භික්ෂුණියක් විසින් 
වහෝ කායෙංක කායවදෝස කායකසාෙයන්  අපරහීණ ද, ෙචීෙංක 
ෙචීවදෝස ෙචීකසාෙයන්  අපරහීණ ද, මවනෝෙංක මවනෝවදෝස 
මවනෝකසාෙයන් අපරහිණ ද, මහවණනි, ඔෙුහු සදිනකින් කළ 
රියසක ඇද ෙුටුණාක් වමන් වම් ධර්ම විනවයහි ෙුටුණාහූ 
වෙති. මහවණනි, යම් භික්ෂුෙක් විසින් වහෝ භික්ෂුණියක විසින් 
වහෝ කායෙංක කායවදෝස කායකසාෙයන් පරහීණ ද, ෙචීෙංක 
ෙචිවදෝස ෙචිකසාෙයන් පරහීණ ද , මවනාෙංක මවනෝවදෝස 
මවනෝකසාෙයන් පරහීණ ද, ඔෙුහු සදිනකින් අඩු සමසකින් කළ 
රියසක වමන් වම් ධර්ම විනවයහි පිහිටියාහු වෙති. මහවණනි, 
එබුවින් වතාප විසින් වමවස් හික්මිය යුතයු. කායෙංක 
කායවදෝස කායකසාෙයන් දුරු කරන්වනමුය. ෙචීෙංක 
ෙචීවදෝස ෙචීකසාෙයන් දුරු කරන්වනමු ය. මවනෝෙංක 
මවනෝවදෝස මවනෝකසාෙයන් දුරු කරන්වනමු ය කියා වමවස් 
වතාප විසින් හික්මිය යුතුය.  

තයාගතය් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකයන් පුරන අධිශාීල 
අධිචිත්ත අධිපරඥා සංඛයාත ශාික්ෂාතරය කායෙංකාදින් දුරු 
වකාට කාය ොචා චිත්තයන් පිරිසිදු කරන ඍනු කරන 
පරතිපත්තියකි. 
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ඤයපටිපනේන ගුණය 

 
ඤාය යනු නිෙනට නවමකි. නිෙන පිණිස නිෙනට 

අනුෙ ඒකාන්තවයන් නිෙනට පමුණුෙන අධිශාීල-අධිචිත්ත-
අධිපරඥා සංඛයාත පරතිපත්තිය පුරන බුවින් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකවයෝ ඤායපටිපන්න නම් වෙති. 

වලෝකවයහි  ඇති සෑම වදයක්ම උපදො ගුනීමට ලබා 
ගුනිමට කළ යුතු ඒ ඒ  වදය ලුබීමට නිසි, වෙන් වෙන් ෙූ 
ෙුඩ ඇත්වත් ය. ෙුලි මිරිකා වතල් ලුබිය වනා වහන්නාක් 
වමන් යම් කිසිෙක් ලුබීමට අනිසි වදයක් කිරිවමන් ඒ වදය 
වනා ලුබිය හුකිය. කිනම් වදයක් වහෝ කිරිවමන් කිනම් 
පරතිපත්තියක් වහෝ පිරීවමන් නිෙන් වනා ලුබිය හුකිය. නිෙන් 
ලුබීමට නිෙන් ලබා වදන එයට නිසි පරතිපත්තියක් ඇත්වත් ය. 
එය පිරිවමන් මිස අන් කරමයකින් නිෙන් වනා ලුබිය හුකිය. 
කාමසුඛල්ලිකානුවයෝගය හා අත්තකිලමයානූවයෝගය නිෙන් 
ලුබීමට නිසි පරතිපත්ති වනා ෙන බුවින් නිෙන් වනා ලුබිය 
හුකිය. නිෙන් ලුබිමට නිසි නිෙන් ලුබිවම් පරතිපත්තිය 
වත්රුම් ගත හුකි වීමට නිෙන හා සංසාරපරෙෘත්තිවය් වහ්තු ද 
සාමානයවයන් දත යුතුය. සත්ත්ෙයා මරණින් වකළෙර 
ෙන්වන් වනා වේ. මුවරන සත්ත්ෙයන් අන් තුනක උපදී. 
එතුන ද මුරී අන් තුනක උපදී. එතුන ද මුරී තෙත් තුනක 
අපදී. වමවස් නුෙත නුෙත ඉපදීම මුරීම් ෙශාවයන් ස්කන්ධ 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

472 
Non-commertial Distribution  

 
 

පරම්පරාෙ පුෙුත්ම මහත් ෙූ දුිඃඛවයකි. “නිෙනය”යි කියනුවය් 
දුිඃඛස්කන්ධයක් ෙන ඒ ස්කන්ධය පරම්පරාවේ නුෙුත්මය, 
නිවීමය. සන්සිඳීමය. ඒ සන්සිඳීම ෙූ නිෙන ලුබිය හුක්වක් 
එයට පුමිණිය හුක්වක්, යම් වහ්තුෙකින් ස්කන්ධය පරම්පරාෙ 
වනා සිඳ දිගින් දිගට වය් ද ඒ වහ්තුෙ නුති කිරිවමනි. 
ස්කන්ධපරම්පරාවේ වනා සිඳී පුෙුත්මට වහ්තුෙ 
සත්කායදෘෂ්ටිය-අවිදයාෙ-තෘෂ්ණාෙ යන වමාෙුන්වග් 
පුෙුත්මය. ඒ ධර්ම පෙත්නා තුරු සංසාරපරෙෘත්තිය වනා 
නෙති. යම් පරතිපත්තියකින් ඒ ධර්මයන් පරහාණය කළ හුකි 
වේ නම් ඒ පරතිපත්තිය නිෙන් ලුබිවම් මාර්ගය ය. ඒ 
පරතිපත්තිය නම් අධිශාීල - අධීචිත්ත - අධිපරඥා යන ශාික්ෂාතරය 
ය. තෙත් කරමයකින් කියත වහාත් ආයයය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ය. 
නිෙන් ලුබිම සඳහා තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ශාරාෙකයන්ට 
දක්ො ඇත්වත් ඒ පරතිපත්තිය ය. ඒ පරතිපත්තිය ඒකාන්තවයන් 
නිෙනට පමුණුෙන නිෙනට ගුලවපන පරතිපත්තියක් ෙන 
බුවින් සක්වදේරනු විසින් ද වමවස් පරකාශා කර ඇත්වත් ය. 

 ‘සුපඤ්ඤත්තා වඛා පන වතන භගෙතා 
සාෙකානං නිේබානගාමිනී පටිපො, සංසන්දති නිේබානං 
වචෙ පටිපො ච, වසයයයාපි නාම ගංවගාදකං 
යමුවනාදවකන සංසන්දති, සවමති. එෙවමෙ 
සුපඤ්ඤත්තා වතන භගෙතා සාෙකානං 
නිේබානගාමිනීපටිපො සංසන්දති, නිේබානං පටිපො ච” 

(මහාවගාවින්ද සුතරය) 

ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ශාරාෙකයනට 
නිර්ොණගාමිනී පරතිපත්තිය දක්ෙන ලද්වද් ය. යම් වස් 
ගංවගෝදකය යමුවනෝදනය හා සුසවඳන්වන් ද, එවමන් 
නිර්ොණය හා පරතිපත්තිය සුසවඳන්වන් ය” යනු එහි අදහස 
ය. භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකයන් ෙහන්වසවග් 
ශාරාෙකවයෝ ඒ අනුකූල පරතිපත්තිය පුරා නිෙන් ලබන්නාහ. 
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සාමීචි පටිපනේන ගුණය 

 
දුටු විට හුනස්වනන් නුඟී සිටීම, අසුන් පනො දීම 

ගරීෂ්ම ඇති වෙලාවෙහි පෙන් සුලීම, පා වස්දීම, මුහුණ වස්දීම, 
නෑම සඳහා සිසිල් පුන් උණු පුන් පිළිවයල කරදීම, පා වසාො 
දීම, නෑවීම, පා සියුරු වසෝො දීම, වසනසුන් පවිතර කර දීම, 
යනාදිය සාමිචකමම නම් වේ. ගුණෙත් පුද්ගලයන්ට කර දීමට 
සුදුසු කරියාය යනු සාමිචිකම්ම යන ෙචනවය් වත්රුම ය. 
අනුන් විසින් පිළිගුන්ෙූ වදයක් පමණක් ෙළඳන තණ ගසකුදු 
වනා නසන වපාවළාෙ වනා සාරන කිසිෙකුට පීඩාෙක් වනා 
කරන සත්ත්ෙයන් වකවරහි චමතරිවයන් වෙවසන භික්ෂුන් 
ෙහන්වස් සාමිචිකර්මයට ඉතා ම සුදුසු ය. උපාසයකු විසින් 
අම්බඛාදක ිස්ස වතරුන් ෙහන්වස්ට සත්කාර වකාට තමාවග් 
පිටින් වගන ගිවය් භික්ෂුන් ෙහන්වස් සාමිචිකර්මයට සුදුසු 
නිසාය. චමතරීකරුණාදි සාමිචිකර්මයට සුදුසු ගුණ දහම් 
ෙඩනා බුවින් භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා 
ෙහන්වස් සාමිච පටිපන්න නම් වෙති. අධිශාීල - අධිචිත්ත - 
අධිපරඥා සංඛයාත ශාික්ෂාතරය සුදුසු පරිදි ආදවරවයන් 
වගෞරෙවයන් පුරන නිසා ද ශාරාෙකසංඝයා ෙහන්වස් 
සාමිචපටිපන්න නම් වෙති. 
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ආහුරණයය ගුණය 

 
වබාවහෝ දුර ෙුෙ ද වගන වගාස් දීමට සුදුසු බෙ 

ආහුධනයය ගුණය ය. මනුෂයවයෝ තමන් වෙත පුමිවණන දුගී 
මගී යාචකාදීන්ට අෙස්යාෙට සුදුසු පරිදි ආහාරපානාදිය වදති. 
එවහත් ඔෙුන් වෙනුවෙන් අමුතුවෙන් ආහාරපානාදීය පිළිවයල 
වකාට ඔෙුන් වසායා ඔෙුන් සිටින තුන්ෙලට, දුර වගන වගාස් 
වනා වදති. අමුතුවෙන් පිළීවයල වකාට දුරස්යානයන්ට වගන 
වගාස් ආහාරපානාදිය වදන්වන් මා පියාදි ගුණෙත් අයට හා 
උසස් අයට ය. සුදැහුෙත් මනුෂයවයෝ තමන් අනුභෙ 
කරනොට ද ෙඩා වහාදින් පිරිසිදු වලස ආහාරපානයන් 
පිළිවයල වකාට වබාවහෝ දුර වෙවසන භික්ෂුන්ට ද වගන 
වගාස් වදති. එවස් වගන වගාස් වදන්වන් ශාරාෙකසංඝයා 
වකවරහි ඇති ආහුවනයය ගුණය නිසා ය. දිනපතා වහෝ 
සතියකට මසකට ෙසරකට ෙර බුගින් වහෝ වදන නිතයාොනය 
ද ආහුන නම් වේ. වබෞ වයෝ නිතයොන ද භික්ෂුන්ට වබාවහෝ 
වදති. එවස් වදන්වන් ද ශාරාෙක සංඝයාවග් ආහුවනයය ගුණය 
නිසා ය. 
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පාහුරනයය ගුණය 

 
දුර සිටින නෑයකු වහෝ මිතුරකු වහෝ අන් සුලකිය 

යුත්තකු වහෝ තමන් වෙත පුමිවණන කල්හි මනුෂයවයෝ 
ඔෙුනට සංගරහ කිරිම පිණිස ආහාරපානාදිය පිළිවයල 
වකවරති. එවස් ආගන්තුකයන් උවදසා පිළිවයල කළ 
සත්කාරය පාහුන නමි. ඒ පාහුනය ඔෙුනට මිස අනිකකුට  දීම 
නුසුදුසු ය. එබුවින් මනුෂයවයෝ පාහුනයක් පළිිවයල කර 
වගන සිටින කල්හි දුගී මගී යාචකාදින් පුමිණිය ද ඔෙුනට 
වනා වදති. පුවිද්දන් පුමිණිය වහාත් ඒ ආගන්තුකයන්ට 
පිළිවයල කළ වදය ෙුෙ ද වදති. එවස් වදන්වන් භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකසංඝයා ෙහන්වස් පාහුනය ෙුෙ ද 
පිරිනුමීමට සුදුසු ෙන්වන් ෙන නිසා ය. සංඝයා ෙහන්වස් එය 
පිළිගුනිමට සුදුසු ෙන්වන් ඒ සත්කාරය ආගන්තුකයන්ට 
පිරිනුමීවමන් ෙන ලාභයට ෙඩා උසස් අනුහසක් සංඝයාහට 
පිරිනුමිවමන් ොයකයාට ලුබිය හුකි ෙන බුවිනි. 
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දකේඛිරණයය ගුණය 

 
පින් පේ හා ඒොවය් විපාක ඇති බෙ පිළිගන්නා 

පරවලාෙ ඇති බෙ පිළගන්නා නුෙණුත්තා ෙූ මනුෂයවයෝ වම් 
ජීවිතය තිර නුති බෙ හා පරවලාෙ යා යුතු බෙ වත්රුම් වගන 
පරවලාෙ දී පිහිට කර ගුනීමට සිල්ෙත්නට දන් වදති. එවස් 
වදන ොනය දක්ඛිණා නම් වේ. ඒ දක්ඛිණාෙ පිළිගුනීමට සුදුසු 
ෙන්වන්, පිරිනුමිමට සුදුසු ෙන්වන් ොනය මහත්ඵල වීමට වහ්තු 
ෙන, ොයකයාවග් බලාවපාවරාත්තුෙ ඉටු වීමට වහ්තු ෙන 
පුද්ගලයන් ය. ශාීල-සමාධි-පරඥා සංඛයාත උත්තම ගුණයන් 
ෙඩෙනා ෙූ ද, ෙඩා අෙසන් කර සිටින්නා ෙූ ද, වලෝභාදි 
ක්වල්ෂයන් දුරු කිරිවමහි වයදී සිටින්නා ෙූ ද, දුරු කළා ෙූ ද 
පුද්ගලයන්වගන් යුත්ක ෙන භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් 
ශාරාෙකසංඝරත්නය එය පිළිගුනීමට අතිශායින් ම සුදුසු ය. ඒ 
සංඝරත්නවය් දක්ඛිවණයය ගුණය ය. ගඅරහං ගුණය විස්තර 
කිරිවමහි දී ශාරාෙකයන්වග් දක්ෂිවණයය භාෙයට නිදසුන් ෙන 
කයා දක්ො ඇත්වත්ය.) 

ආහුන-පාහුන ෙශාවයන් වදන ොනයන් හුර පරවලාෙ 
සුප පතා වදන්නා ෙූ ද, පාරමිතා සම්පූර්ණ කිරිම් ෙශාවයන් 
වදන්නා ෙූ ද, ගුණෙත් පුද්ගලයන්ට දිවම් යහපත් බෙ සලකා 
වදන්නා ෙූ ද, මියගිය ඥාතීන් උවදසා වදන්නා ෙූ ද සියලූම 
ොන දක්ෂිණාෙට ම අයත් ය. ආහුවනයය - පාහුවනයය - 
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දක්ඛිවණයය යන වම් ගුණ තුන ොන නානත්ෙවයන් ගුණ 
තුනක් ෙශාවයන් දක්ො ඇතමුත් ධර්ම ෙශාවයන් එකම 
ගුණවයකි. එය නම් දීමනාෙ මහත්ඵල වීමට වහ්තුෙන ශාීලාදී 
ගුණ සමූහය ය. 
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අඤේජලිකරීය ගුණය 

 
වදෝත් නඟා ෙුඳීමට සුදුසු බෙ අඤ්නලිකරණිය ගුණය 

ය. වලෝකවයහි වදවියන්ට ද රනුන්ට ද තෙත් උසස් අයට ද 
භය නිසා ද ලාභ නිසා ද  මනුෂයවයෝ වදෝත් නඟා ෙඳිති. 
ඔෙුනට ෙුඳීවමන් ලුබිය හුක්වක් අතයල්ප ඵලයකි. 
සුපරතිපන්නාදි ගුණෙලින් යුක්ත බුද්ධශාරාෙකයකුට එක් ෙරක් 
වදෝත් නඟා ෙුඳීම ම අනන්තඵල ොයක ය. එබුවින් ඒ 
බුද්ධශාරාෙකවයෝ විවශා්ෂවයන් අඤ්නලීකර්මයට සුදුස්වසෝ වෙති. 
එබුවින් වසස්සන් විසින් ෙඳින වද්ෙබරහ්මවයෝ ද, රනහු ද, 
තයාගතශාරාෙකයනට ෙඳිති. කලින් දුටු දුටු මිනිසාට ෙදිමින් සිටි 
සුවඩාල් කුලවය් උපන් සුනී ට පුවිදි වීවමන් පසු 
වද්ෙබරහ්මයන් පුමිණ ෙුන්වද් අඤ්නලිකරණිය ගුණය නිසා ය. 
සිල්ෙත් භික්ෂුන්ට වදෝත් නඟා ෙුදීම තබා පරසන්න සිතින් උන් 
ෙහන්වස්ලා වදස බුලීම් මාතරවයහි ද වබාවහෝ අනුසස් ඇති 
බෙ මංගල සු ර අටුවාධවහි වමවස් දක්ො තිවේ. 

“භික්ඛුනං පන පසන්නචිත්වතන පියචක්ඛුහි 
දස්සනමුලවකනා පි පුඤ්වඤන අවනකානි නාති 
සහස්සානි චක්ඛුමිභි වරාවගා ො පිළිකා ො 
ොතපිත්තාදිවොවසා ො න වහාති. 
විපස්සන්නපඤ්චෙණ්ණ සස්සිරිකානි වහාන්ති. 
චක්ඛුනි රතන විමාවන උග්ඝාටිත මණිකොටසදිසානි, 
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සතසහස්ස කප්පමත්තං වදවෙසු ච මනුස්වසසු ච 
සේබසම්පත්තීනං ලාභී වහාති.” 

(සුත්තනිපාතට්ාකයා 269) 

දැකිවමන් පමණක් වනා ෙ සිල්ෙත් භික්ෂුන් සිහිකිරිම් 
මාතරවයහි ද වබාවහෝ අනුසස් ඇති බෙ ආකඬ්ධඛයය සු ර 
අටුවාධවහි වමවස් දක්ො තිවේ. 

 ‘යස්ස භී භික්ඛුවනා කාලකවතා පිතා ො 
මාතා ො අම්භාකං ඤාතවකා වයවරා සීලො 
කලයාණධම්වමාති පසන්නචිත්වතා හුත්ො තං භික්ඛුං 
අනුස්සරති: තස්ස වසා චිත්තපසාවො පි තං 
අනුස්සරණමන්තම්පි මහප්ඵලං මහානිසංසවමෙ 
වහාති, අවනකානි කප්පසහස්සානි දුග්ගතිවතා 
ොවරතුං අන්වත ච අමතං පාවපතුං සමන්යවමෙ 
වහාති” 

(පපඤ්ච සූදනි 130) 
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අනුත්ේත්රපුඤේඤකේරඛත්ේත් ගුණය 

 
වඛත්ත යනු වගායම් ෙුවඩන තුනය. වකත යනු ද 

කුඹුර යනු ද එයට සිංහවලන් කියන නම් ය. පින් ෙුවඩන 
තුන් ෙන බුවින් පරතිගරාහකයන්ට ද “වකතය” යන නම කියනු 
ලුවේ. අනුත්තරපුඤ්ඤක්වඛත්ත යන්වනහි වත්රුම එයට 
ෙඩා උතුම් අන් වකතක් නුති, සියල්ලටම උතුම් පින් වකතය 
යනුයි. තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකසංඝ රත්නය, සියලූ 
පින් වකත්ෙලට උතුම් පින් වකත ෙන බුවින් 
අනු ් රපුඤ්ඤක්ධඛ ්  නම් වේ. 

වකත් අතර, වගාවියා වබාවහෝ වෙවහසී වබාවහෝ 
ධානය ෙපුළ ද මඳ ඵලයක් ම ලුවබන, සමහර විට ඵලයක් 
වනා ලුබීම ද යන, නිසරු වකත් ද ඇත්වත් ය. 
මධයමපරමාණවයන් ඵල ලුවබන වකත් ද ඇත්වත් ය. ස්ෙල්ප 
ෙපුල ද වබාවහෝ  ධානය ලුවබන, ඉතා සරු වකත් ද ඇත්වත් 
ය. එවමන් පරතිගරාහකයන් අතර ද සත්කාර කළෙුනට ඉතා මඳ 
ඵලයක් ම ලුවබන, සමහර විට ඵලයක් වනා ලුබි ම යන 
ගුණහීන පරතිගරාහකවයෝ ද ඇත්තාහ. මධයම පරමාණවයන් ඵල 
ලුවබන පුද්ගලවයෝ ද ඇත්තාහ. ඉතා සුළු සත්කාරයන් කළ ද 
අනන්ත ඵල ලුවබන සමහර විට ෙර්තමාන නාතිවය් ම ඵලය 
ලුවබන ඉතා ගුණෙත් පරාතිගරාහකවයෝ ද ඇත්තාහ. 
පරතිගරාහකයන්වග් තත්ෙය අනුෙ සත්කාරකළෙුන්ට ඵල ලුබිවම් 
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වෙනස් කම් වත්රුම් ගුනිමට අංකුර - ඉන් ක වදේපුත් 
වදවදනාවග් කයාෙ නිදසුවනකි. 

අංකරු - ඉනේදික රදව්පතුු්නේරගේ කථාවර  

අප තිවලෝගුරු භාගයෙත් බුදුරනාණන් ෙහන්වස් බුදු වී  
සත්ෙන ෙසවරහි සෙුත්නුෙර සමීපවයහි ගණ්ඩම්බමූලධය් 
තීර්යකමයනය පිණිස යමක පරාතිහායයයය දක්ො, වපර 
බුදුෙරුන්වග් චාරිතර ධර්මය අනුෙ ෙස් එළඹීම සදහා තෙතිසා 
වදේවලාෙට ෙුඩ ෙොළ වස්ක. උන් ෙහන්වස් එහි 
පාණ්ඩුකම්බල චශාලාසනය මත සකල වද්ෙබරහ්මයාවග්  
වත්නස ඉක්මො වශාෝභාෙ ඉක්මො ළහිරුම ලක් වස් ෙුඩ 
වෙවසන කල්හි තුසිත දිෙය වලෝකවයහි විසු සන් ුෂී  නම් ෙූ 
මාතෘදිෙයරානයා පුමිණ විනම්බණ අසනු පිණිස තයාගතයන් 
ෙහන්වස්වග් දකුණු පස ම හිඳ ගත්වත් ය. ඉන්දික නම් 
වද්ෙපුතරයාද එවකවනහිම පුමිණ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් 
දකුණු පසම හිඳ ගත්වත් ය. අංකුර නම් ෙූ වද්ෙපුතරයා ද 
පුමිණ තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ෙම් පස ඉඳගත්වත් ය. 
බුදුරදුන් එහි ෙුඩම කළ බෙ සුලවීවමන් දසදහසක් සක්ෙලින් 
ම මවහ්ශාාකය වද්ෙ බරහ්මයන් පුමිවණන්නට විය. අංකුර 
අල්වප්ශාාකයය බුවින් මවහ්ශාාකයයන් පුමිවණන කල්හි ඔහුට 
පසුබසින්නට සිදු විය. කරමවයන් පසු බුස ගියා ෙූ අංකුර 
වදේපුත් හට බුදුරදුන්වගන් වොවළාස් වයාදුනක් දුරින් 
සිටින්නට විය. ඉන්දක වදේපුත් වනා සුලී තමා සිටි තුන ම 
සිටිවය් ය. ඒ වදවදනාවගන් අංකුර වද්ෙපුතර වතවම් අතීතවය් 
අබුව ෝත්පාද කාලවය් රනකුලවයහි ඉපද රනය හුර වෙළොමට 
බුස වබාවහෝ ධනය උපයා එකල විසූ නනයාට දීර්ඝකාලයක් 
මුළුල්වලහි දන් දුන් වකවනකි. දින පතාම දන් දුන් වකවනකි. 
ආහාරපාන පමණක් වනාෙ මිනිසුන්ට ෙුෙමනා ඇදුම් පුළඳුම් 
කුඩ - පාෙහන් රිය ආදි සියල්ල ම දුන් වකවනකි. වබාවහෝ 
දුන් වකවනකි. ඉන්දක වදේපුත් අප බුදුරදුන්වග් කාලවයහි 
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මිනිස් වලාෙ ඉපද සිට පි ු සිඟා ෙඩනා අනුරුදු වතරුන් 
ෙහන්වස් දැක පුහුදී උන් ෙහන්වස්ට බත් සුන්දක් වදවීය. 
ඔහුවග් පින එපමණක.ි ඔහුවග් අතයල්ප ොනය දුන්වන් 
සකලක්වල්ශායන් පරහාණය වකාට අර්හත්ෙයට පුමිණ සිටි 
උත්තම පරතිගරාහකයකුට බුවින් ඔහු ඒ පිවනන් තේතිසා 
වදේවලාෙ මවහ්ශාාකය වදවිවයක් විය. අංකුරවග් මහාොනය 
දුන්වන් ගුණවයන් හීන පුද්ගලයන්ට ය. එබුවින් ඔහු තේතිසා 
වදේවලාෙ අල්වප්ශාාකය වදවිවයක් විය. 

පාණ්ඩුකම්බල චශාලාසනවයහි ෙුඩ සිටි භාගයෙතුන් 
ෙහන්වස් ඒ වදේපුතුන් වදවදනාවග් වෙනස දැක ෙොරා 
දක්ෂිනාර්භ පුද්ගලයන්වග් තතු වලාෙට පහො දිම සඳහා අංකුර 
වදේපුත් වදස බලා ෙොරා “අංකුරය, නුඹ හා එකෙර වමහි 
පුමිනි ඉන්දික වදේපුත් මා සමිපවයහිම සිටින්වන් ය. නුඹ 
අතීතවයහි මහාොනයන් දුන් වකවනක. එවහත් දැනට වබාවහෝ 
දුරට පසු බුස සිටින්වනහි ය. මා සමීපයට එෙ’යි ෙොළහ. 

එකල්හි අංකුරවදේපුත් වතවම් “භාගයෙතුන් ෙහන්ස, 
දක්ෂිණාර්භයන්වගන් හිස් ෙූ මාවග් ඒ ොනවයන් කෙර ඵලයක් 
ද? වම් ඉන්දික වදේපුත් දුන්වන් සුළු ොනවයකි. එවහත් ඔහු 
තාරකා සමුහය මුද බබලන සඳ වමන් අප ඉක්මො 
බලන්වන්ය’යි සුල වකවළ් ය. ඉක්බිති දක්ඛිවණයයයන් විභාග 
කරමින් තයාගතයන් ෙහන්වස් වමවස් දහම් වදසු වස්ක.  

“උජ්ජඬිගධල යථා ධඛ ්ධ  
බීජං බහුකම්පි ධරාපි ං, 
න ඵලං විපුලං ධහා ි 
න පි ධ ාධස ි කස්සකං, 

 ධථව දානං බහුකං - දුස්සීධලසු ප ිට්ඨී ං 
න විපුලං ඵලං ධහා ි - න පි ධ ධසහි දායකං, 
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යථාපි භද්දධක ධඛ ්ධ  
බීජං අප්පම්පි ධරාපි ං 
සම්මා ාරං පධවච්ජන්ධ  
ඵලං ධ ාධස ි කස්සකං 

 ධථව සීලවන්ධ සු - ගුණවන්ධ සු  ාදිසුං 
උප්පකම්පි ක ං කාරං - පුඤ්ඤං ධහා ි මහප්ඵලං” 

රත්ේරුම - 

යම් වස් තද මුටි ඇති නිසරු කුඹුවරහි ෙපුළ වබාවහෝ 
ෙු ද ධානයය වබාවහෝ ඵල වදන්වන් වනා වේ ද, වගාවියා 
සතුටු වනා කරො ද, එවමන් දුශා්ශාීලයන් වකවරහි පිහිටියා ෙූ 
මහත් ෙුද ොනය මහත්ඵල වනා දන්වන් ය. ොයකයා සතුටු 
වනාකරෙන්වන් ය. 

යම් වස් යහපතත් කුඹුවරහි ෙපුළ මඳ ෙූ ද විය 
මුනවින් ෙර්ෂාපතනය ෙන කල්හි ඵල වගන දීවමන් වගාවියා 
සතුටු වකවර් ද, එවමන් තාදිගුණවයන් යුක්ත ෙු සිල්ෙත් ෙූ 
ගුණෙත් ෙූ පුද්ගලයන් හට කළ අල්ප ෙු ද සත්කාරය මහත්ඵල 
ෙන්වන් ය. 

“විධචයය දානං දා බ්බං 
ය ්ථ දින්නං මහපප්ඵලං 
විධචයය දානං ද ්වාන 
සග්ගං ගච්ජන් ි දායකා” 

රත්ේරුම - 

යම් තුනකට දීම මහත්ඵල ද නුෙණින් විමසා සුදුසු 
තුන වසායා දන් දිය යුතු ය. විමසා සුදුසු තුන් වසායා දන් දී 
ොයකවයෝ ස්ෙර්ගයට වයති. 
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“විධචයය දානං සුග ප්පස ්ථං 
ධය දක්ඛිධණයයා ඉ  ජීවධලාධක, 
එධ සු දින්නානි මහප්ඵලානී 
බීජානි වු ්ථානි යථා සුධඛ ්ධ .” 

රත්ේරුම - 

වම් වලෝකවයහි යවමක් දක්ෂිණාර්භවයෝ වෙත් ද, 
ඔෙුන් වසායා දන් දීම තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් පසස්නා 
ලද්වද්ය. සරු වකවතහි ෙපුළබීනය වබාවහෝ ඵල වදන්නාක් 
වමන් ඔෙුන්ට දුන් වදය මහත්ඵල ෙන්වන් ය.   

වමවස් ොන විභාගය ෙොරා අෙසානවය් දී 
චතුස්සතයයන් පරකාශා වකාට වද්ශානාය අෙසන් කළ වස්ක. ඒ 
වද්ශානය ඇසීවමන් අංකුර - ඉන්දක වදේපුත් වදවදනා 
වසෝොන් ඵලයට පුමිණිවයෝ ය. තෙත් වකෝටි ගණනක් 
සත්ත්ෙයනට ද ධර්මාෙවබෝධය විය. 

(වප්තෙත්යු අට්ාකයා) 

දුසිල් බෙ, වකවලස් බහුල බෙ, චමතරීකරුණාදී ගුණ 
නුති බෙ, සත්කාරය මහත්ඵල වනා වීවම් වහ්තුය. 
පරතිගරාහකයා වකවරහි සිල් ඇති බෙ, ධුත ගුණ ඇති බෙ, 
වකවලස් නුති බෙ, වකවළස් මඳ බෙ, චමතරීකරුණාදි 
සද්ගුණ ඇති බෙ, සත්කාරය මහත්ඵල විවම් වහ්තුය. එබදු 
ගුණ ෙලින් යුක්ත පුද්ගලවයෝ සරු කුඹුරු ෙුන්වනෝ ය. 
ආහුවනයය පාහුවනයය දක්ඛිවණයය අඤ්නලීකරණීය 
අනුත්තරන්පුඤ්ඤවඛත්ත යන වම් ගුණ පස ඇතියෙුන් වලස 
වබාවහෝ සුතර ෙල ෙොරා තිවබන්වන් සකලක්වල්ශායන් 
පරහාණය කළ රහතුන් ය. අංගුත්තර නිකාවය් තිකකිපාතවය් 
සුතර වදකක වසෝොන්-සකෘොගාමි-අනාගාමි පදු්ගලයන් ද 
ආහුවනයයාදි ගුණපස ඇතියෙුන් වලස ෙොරා ඇත්වත් ය. 
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අංගු ් ර නිකාධය් නවක නිපා ධය් සම්ධබෝ වග්ගධය් 
අවසාන සු රධයහි ආහුවනයයාදි ගුණ ඇති පුද්ගලයන් නෙ 
වදවනකු ෙොරා තිවේ. ඒ සුතරවයහි නෙෙන පුද්ගලයා ෙොරා 
ඇත්වත් “වගෝතරභූ” යන නාමවයනි. එයින් අදහස් ෙන්වන් 
වසෝොන් මාර්ගයට පුර්ෙභාගවයහි ඇති ෙන වගෝතරභූ 
චික්තක්ෂණවය් සිටින දියුණු තියුණු විදර්ශානාෙ ඇති 
පෘයග්නන පුද්ගලයා ය. සංඝරත්නයට අයත්වීම් ෙශාවයන් 
පෘයග්නන භික්ෂුන් ද ආහුවනයයාදි ගුණ ඇතියෙුන් ෙන බෙ 
කිය යුතු ය. එය තයාගතයන් ෙහන්වස්වග් ආඥාවේ 
ආනුභාෙවයන් ෙන විවශා්ෂ සිද්ධියකි. පෘයග්නන මහලූ භික්ෂුෙ 
විසින් නෙක අර්හත්භික්ෂුෙට වනා ෙුඳිය යුත්වත් ද, නෙක 
අර්හත්භික්ෂුෙ විසින් පෘයග්නන මහලූ භික්ෂුෙට ෙුඳිය යුත්වත් 
ද ඒ නිසාය. වම්ො ගුඹුරු කරුණු ය. 

ශාීල-සමාධි-පරඥාෙලින් අඩු ෙුද, යම් කිසි භික්ෂුෙක් 
චමතරි භාෙනාෙ මුත් කරනො නම් එයින් ද ඒ භික්ෂුෙ තමාට 
කරන සත්කාරය මහත්ඵල කිරිමට සමත් පුද්ගලයකු ෙන බෙ 
අච්ජරාසං ා ම ් ම්පි ධම ් ං ආධසවන් ස්ස භික්ඛුධනා 
දින්නං දානං මහා විප්ඵාරං” යන මධනාරථපූරණී අටුවා පාඨය 
අනුෙ කිය යුතුය. සියලූම රහත්හු සකලකව්ල්ශායන්වගන් 
පිරිසිදුෙ වෙවසන බුවින් දක්ෂිණාර්භවයෝ ය. එවහත් 
තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් “එ දග්ගං භික්ඛධව මම 
සාවකානං භික්ඛුනං දක්ඛිධණයයානං යදිදං සුභූ ි” යනුවෙන් 
සුභූ ි ස්යවීරයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකයන් 
අතරින් දක්ෂිණාර්භයන්වගන් අගරය යි ෙොරා ඇත්වත් ය. 
ශාාරිපුතරාදි වබාවහෝ වදනා ෙහන්වස් අර්හත්ෙයට පුමිණ 
දක්ෂිණාර්භයන්ෙ සිටිය දී සුභූ ි වතරුන් 
දක්ෂිණාර්භයන්වගන් අගරයයි ෙොවළ් උන් ෙහන්වස් වසසු 
රහතුන්ට ෙඩා චමතරී ගුණය ඇතියකු ෙන බුවිනි. උන් 
ෙහන්වස් පි ු සිඟා ෙචනා කල්හි “තමන් ෙහන්වස්ට වදන 
පිණ්ඩපාතය මහත්ඵල වේො”යි වගවොරක් පාසා චමතරී 
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ධයානයට සමෙුදී ඉන් නුඟී පිණ්ඩපාතය පළිිගනිති. වසසු 
රහත්හු එවස් වනා කරති. එබුවින් සුභූනි වතරුන් ෙහන්වස් 
දක්ෂිණාර්භ ශාරාෙකයන් අතරින් අගර ෙූහ. 

“අනුත්තරපුඤ්ඤක්වඛත්ත ගුණය” විභාග වකාට 
වත්රුම් ගත යුත්තකි. වම් සස්වනහි සෑම වදන ම 
පුණයක්වෂ්තර භාෙවයන් සමාන වනා වෙති. වපෞද්ගලික 
ෙශාවයන් පුණයක්වෂ්තරභාෙය කියතවහාත් පෘයග්නන සිල්ෙත් 
භික්ෂුෙට ෙඩා වසෝෙහන් පුද්ගලයා උසස් පුණයක්වෂ්තරවයකි. 
වසෝොන් පුද්ගලයාට ෙඩා සකෘොගාමි පුද්ගලයා උසස් 
පුණයක්වෂ්තරවයකි. සකෘොගාමි පුද්ගලයාට ෙඩා අනාගාමි 
පුද්ගලයා උසස් පුණයක්වෂ්තරවයකි. වමවස් පුණයක්වෂ්තර 
භාෙවයන් නානත්ෙයක් තිබියදී සුම වදනා ම 
අනුත්තරපුණයක්වෂ්තර ෙශාවයන් ෙොරා තිවබන්වන්, ඒ 
පුද්ගලයන්ට ෙඩා උසස් පුණයක්වෂ්තර ෙන පුද්ගලයන් 
බුදුසස්වනන් පිටත අන් සසුනක නුති බුවිනි. පෘයග්නන 
සිල්ෙත් භික්ෂුෙට ෙඩා ද ෙුඩි උසස් පුණයක්වෂ්තරයක් 
බුදුසස්වනන් පිටත නුති බුවින් උන්ෙහන්වස් අනුත්තර 
පුණයක්වෂ්තරයකුයි කියනු ලුවේ. 

සංඝරත්නය යි කියනුවය් බුදුරනාණන් ෙහන්වස්වගන් 
පළමුවෙන් ම පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ලුබූ 
අඤ්ඤාවකාණ්ඩඤ්ඤ වතරුන් ෙහන්වස්වග් පටන් අද දක්ො 
ම වලෝකවයහි නා නා රටෙල නා නා දිශාාෙල නා නා නාති 
නා නා කුලෙලින් බුදුසස්වනහි පුවිද්ද හා උපසම්පොෙ ලබා 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙකත්ෙයට පත් ෙූ මහා පුද්ගල 
සමුහයා ය. තනි තනිෙ බුලූෙ ද ආහුවනයය-පාහුවනයය-
දක්ඛිවණයය-අඤ්නලිකරණීය-අනුත්තර පුඤ්ඤක්වඛත්ත යන 
ගුණ ෙලින් සම්පූර්ණ ෙූ වබාවහෝ පුද්ගලවයෝ ඒ සංඝ රත්නයට 
අයත් ෙන්නාහ. එබුවින් ඒ සංඝරත්නය මහාපුණයක්වෂ්තරය 
ෙන්වන් ය. අනුත්තර පුණයක්වෂ්තරය ෙන්වන් ය. සුදැහුෙතුන් 
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කරන පුනාසත්කාරයන් මහත්ඵල වනා වීමට වහ්තු ෙන දුසිල් 
බෙ නමුති දුර්ගුණය ද සංඝරත්නවයහි නුත. එබුවින් සංඝ 
රත්නය අනුත්තර පුණයක්වෂ්තරය වේ. සංඝයා හට එක් වී 
සිටින සංඝයා වමන් වපනී සිටන ශාරමණ දුශා්ශාීලයන් ඇති බෙ 
සතයවයකි. එවහත් ඒ දුෂ්ශාීලවයෝ සංඝරත්නය වනා වෙති. 
එවහයින් දක්ෂිණා විහංගසු ර අටුවාධවහි “දුස්සීධලා සං න් ි 
න වු ්ධ ා, සංධ ා හි දුස්සීධලා නාම න ්ථී’යි කීහ. යම් කිසි 
සුදැහුෙතකු විසින් සංඝරත්නය උවදසා පුනා කළ ෙස්තුන් 
දුශා්ශාීල පිරිසක් සංඝයා ෙශාවයන් වපනී සිට පිළිවගන 
පරිවභෝග කළ ද එයින් ොයකයාවග් පිනට හානියක් වනා 
ෙන්වන්, පරිවභෝග දුශා්ශාීලයන් විසින් කළ ද පුනාෙ සාරිපුතර 
වමෞද්ගලයානාදි මහරහතුන් සහිත මහාසංඝරත්නයට පුමිණි 
බුවිනි. සංඝයා උවදසා පිරිනමන ොනය කෙුරුත් පරිවභෝග 
කළ ද ොයකයාට පුනයහානියක් වනා ෙන බුවින් 
දක්ෂිණාවිහංගසු රධයහි වමවස් ෙොරා ඇත්වත් ය.   

“භවිස්සන්ති වඛා පනානන්ද, අනාගතමා නං 
වගාතරභූවනා කාසාෙකණ්ාා දුස්සිලා පාපධම්මා වතසු 
දුස්සීවලසු සංඝං උද්දිස්ස ොනං දස්සන්ති, තොපාහං 
ආනන්ද සංඝතං දක්ඛිණං අසංවඛයයං අප්පවමයයං 
ෙොමි” 

“ආනන්දය, අනාගත කාලවය් දී ශාරාෙක සංඝ 
නාමවයන් වපනී සිටින්නා ෙූ වගවළහි වහෝ අවතහි කහවරදි 
කඩක් දරන්නා ෙු  දුශා්ශාීල පාපී පුද්ගලවයෝ ඇති ෙන්නාහ, 
එකල සුදැහුෙත්හූ ඔෙුනට ද සංඝයා උවදසා දන් වදන්නාහ, 
ආනන්දය, එකල්හි ද මම සංඝගතදක්ෂිණාෙ අසංවඛයය 
අපරවමයය අනුසස් ඇත්වත්යි කියමිය” යනු එහි වත්රුමය. 

වකවලස් ඇත්වත් ද පුද්ගලයන්ට ය. පුද්ගලයන්ට 
ඇත්තාෙූ රාගාදී වකවලස් සංඝ රත්නයට නුත. එබුවින් 
සංඝරත්නය වකවළසුන්වගන් ද පවිතරය. සමීපවයහි වබාරලු 
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තිබීවමන් මාණිකය රත්නයක අගය අඩු වනා ෙන්නාක් වමන් 
දුශා්ශාීල පුද්ගලයන් හා වකවළස් බහුල පුද්ගලයන් එක් වී 
සිටිවමන් සංඝරත්නවය් අනුත්තර පුණයක්වෂ්තරභාෙයට 
හානියක් වනාවේ. සංඝරත්නය සුම කල්හි නිමමලය. එබුවින් 
බුදුසස්න පෙත්නා වතක් අනුත්තරපුණයක්වෂ්තරයක් ෙශාවයන්ම 
පෙත්වන් ය. 
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ආයයයපදුේගල වි ාගය 

 
සතරමාගය සතරඵලයන්ට පුමිණ සතයාෙවබෝධය වකාට 

අපාවයන් මිදී නිෙන් පසක් වකාට සිටින උත්තම පුද්ගලවයෝ 
ආයයය පුද්ගලධයෝ නම් වෙති. ආයයය පුද්ගලයන් ඇත්වත් 
බුදුසස්වනහිය. බුදු සස්වනන් පිටත ආයයයපුද්ගලධයෝ 
නුත්තාහ. “ඉධ ව සුභද්ද සමධණා ඉ  දු ධයා සමධණා ඉ  
  ිධයා සමධණා ඉ  ච ු ්ධථා සමධණා සඤ්ඤා පරප්පවාද 
සමධණහි අඤ්ඤා” යනුවෙන් මහපිරිනිවන් සු ුධරහි පරයම 
ශාරමණයාය, ද්විතිය ශාරමණයාය, තෘතීය ශාරමණයාය, චතුථී 
ශාරමණයාය යන නම් ෙලින් බුදුසස්වනහි ශාරමණයන් සතර 
වදවනක් ඇති බෙ ෙොරා ඇත්වත්ය. වශාරෝතාපන්න පුද්ගලයාය, 
සකෘොගාමි පුද්ගලයාය, අනාගාමී පුද්ගලයා ය, අරහත් 
පුද්ගලයාය, යන නම් ෙයෙහාර කරන්වන් ඒ පුද්ගලයන් සතර 
වදනාට ය. ඒ සතර වදන ආයයය පුද්ගලවයෝ ය. මාර්ගඵල 
වභ්දවයන් ආයයය පුද්ගලවයෝ අට වදවනක් වෙති. 

ධ රෝ ාප ් ි මාේගස්ථ පුද්ගලයා ය, 
ධ රෝ ාප ් ි ඵලස්ථ පුද්ගලයා ය, 
සකෘදාගාමි මාේගස්ථ පුද්ගලයා ය, 
සකෘදාගාමි ඵලස්ථ පුද්ගලයා ය, 
අනාගාමී මාේගස්ථ පුද්ගලයා ය, 
අනාගාමී ඵලස්ථ පුද්ගලයා ය, 
අේහ ් මාේගස්ථ පුද්ගලයා ය, 
අේහ ් ඵලස්ථ පුද්ගලයා ය. 

 
යන වමාෙුහු අයයයපුද්ගලවයෝ අට වදනය. මාර්ගස්ය 

පුද්ගලයාය කියනුවය් වලෝවකෝත්තර මාර්ග සිත් අතුවරන් යම් 
කිසි  සිතකින් ඉන්නා පුද්ගලයා ය. එක් පුදග්ලයකුට එක් 
මාර්ග සිතක් ඇති ෙන්වන් එක් ෙරක් පමණකි. මාර්ග සිත් 
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ෙනාහි අන් සිත් වමන් එක් පුද්ගල සන්තානයනක නුෙත 
නුෙත උපදනා සිත් වකාටසක් වනාවේ. සිතක පෙත්නා 
කාලය ඉතා වකටි කාලයකි. එබුවින් යම් කිසි පුද්ගලයකු 
මාර්ගස්ය පුද්ගලයකු ෙශාවයන් ඉන්නා කාලය ඇසිපිය 
වහළිමට ගතෙන කාලයට ද ෙඩා වකටි ෙූ ඉතාම වකටි 
කාලයකි. වලෝවකෝත්තතර මාර්ගචිත්තය ඉපද නිරුද්ධ ෙනු 
සමඟ ම අතර හිස්කාලයක් වනා තබා එවකවනහි ම 
වලෝවකෝත්තර ඵලචිත්තය ඇති වේ. ඵලචිත්තය ඇති වීවමන් 
පුද්ගලයා ඵලස්ය පුද්ගලවයක් ෙන්වන් ය. මාර්ගස්ය 
පුද්ගලයාවග් කාලය ඉතා වකටි බුවින් වලෝකවයහි 
ආයයයපුද්ගලයන් ෙශාවයන් සිටින්නෙුන් ඵලස්යා පුද්ගලයන් බෙ 
කිය යුතුය. 

රාරෝත්ාපනේන පදුේගලයා  

“තිණ්ණං සංවයෝනනානං පහාණාය පටිපන්වනා 
පුද්ගවලා වසාතාපත්තිඵලසච්ජිකිරියාය පටිපන්වනා, යස්ස 
පුද්ගලස්ස තීණි සංවයෝනනානි පහීණානි අයං ෙුච්චති 
පුග්ගවලා වසාතාපන්වනා,” 

(පුද්ගලපඤ්ඤන්ති) 

“සංවයෝනන තුනක් පරහාණය කීරීම සඳහා පිළිපන් 
පුද්ගලයා වශාරෝතපත්තිඵලය සාක්ෂාත් කිරිම පිණිස පිළිපන්වන් 
වේ. යම් පුද්ගලයකුට සංවයෝනනතරය පරහීණ ද ඒ පුද්ගලයා  
වශාරෝතාපන්නය යයි කියනු ලුවේය” යනු එහි වත්රුම ය. එහි 
කියෙුණු සංවයෝනන තුන නම් සක්කායදිට්ඨී - විචිකිච්ඡා - 
සීලේබතපරාමාස යන වම් අකුශාල ධර්ම තුන ය. නුෙත 
නුෙතත් සත්ත්ෙයා සංසාරවයහි වයාදෙන බුවින් ඒොට 
සංවයෝනනය යි කියනු ලුවේ. ඒොට සත්ත්ෙයන් 
සංසාවරවයහි බුඳ තබන රැහුන්ය යි කිම ද සුදුසු ය. 
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ආත්ම වනා ෙන, මම වනා ෙන සත්ත්ෙපුද්ගල වනා 
ෙන, රෑප - වේදනා -සඤ්ඤා - සංඛාර - විඤ්ඤාණ යන 
ස්කන්ධෙලින් එකක් වහෝ කිහිපයක් වහෝ සියල්ල ම වහෝ මම 
ය, ආත්ම ය, සත්ත්ෙයා ය, පුද්ගලයා ය, කියා ස්ථීර ෙශාවයන් 
පිළිගුනීම ස්ථීර ෙශාවයන් සුලකීම සක්කායදිට්ඨිය ය. 

කරුණු අටක් සම්බන්ධවයන් ඇති ෙන්නා ෙූ සුකය 
විචිකිච්ඡා සංවයෝනනය ය. අන් කිසිෙකුට නුතිෙ එක් 
පුද්ගලයකුට පමණක් සියල්ල දැවනන නුෙණක් ඇති විය හුකි 
ද? අන් කිසිෙකුට නුති ආනුභාෙයක් එක් පුද්ගලයකුට පමණක් 
ඇති විය හුකි ද? වදතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 
අශාීතයනුෙයඤ්නන ලක්ෂණ වක්තුමාලා ෙයාමපරභා ඇති 
පුරුෂයකු විය හුකි ද? නුත ද? කියා බුදුරදුන් ගුන සුක 
පහළ වේ. ක්වල්ශායන් පරහාණය කිරිමට සමත් ආයයයඵල 
සතරක් ඇත ද? වකවලස් සන්සිඳෙන ආයයයඵල සතරක් ඇත 
ද? දුකින් වතාර නිෙනක් ඇති ද? තයාගතයන් ෙහන්වස් ෙොළ 
ධර්මය චනයයයාණික ද? සතය ද? කියා ධර්මය වකවරහි සුක 
පහළ වේ. සතරමාර්ග සතරඵලයන්හි පිහිටි 
ආයයයසංඝරත්නයක් ඇත්වත් ද? වම් සංඝයා සුපරතිපන්න ෙු 
පිරිසක් ද? සංඝයාට දී එයින් ඉෂ්ට විපාකයක් ලුබිය හුකියද? 
කියා සංඝරත්නය සම්බන්ධවයන් සුක පහළ වේ. ශාීල, සමාධි, 
පරඥා සංඛයාත ශාික්ශාාතරවයන් පලක් ඇත ද? නුත ද? කියා 
සුක ඇති වේ. මම අතීතවයහිත් ෙුවයම් ද? නුත ද? කියා 
අතීතය පිළිබඳෙ සුක ඇති වේ. මම අනාගතවයහි 
උපදින්වනම් ද? නුත ද? කියා ආනාගතය සම්බන්ධවයන් 
සුක ඇති වේ. අතීතානාගත වදක ම පිළිබඳෙ ද සුක පහළ 
වේ. අවිදයාදී වහ්තුන්වගන් සංකාරාදී ඵලධර්ම හට ගුනීම් 
ෙශාවයන් සංසාර පරෙෘත්තිය ඇති බෙ පිළිපඳෙ සුක පහළ වේ. 
වම් සුක සියල්ල විචිකිච්ඡා සංවයෝනනය යි. 
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සීලබ්බ පරාමාස සංවයෝනනය යනු වගෝශාීලවගෝෙරතාදී 
මිතයා ශාීලෙරත සමාොනවයන් ඒො පිරිවමන් පේ අෙසන් වකාට  
ශාුද්ධියට පුමිණ දුකින් මිදිය හුකි ය, පරම සුඛයට පුමිණිය 
හුකිය යන දෘෂ්ටිය ය. 

වම් සංවයෝනන තුන පමණක් වනාෙ 
අපාවයෝත්පත්තියට වහ්තුෙන තරමට ඖොරික ෙු සකල 
ක්වල්ශාවයෝ ම වසෝොන් පුද්ගලයාහට පරහීණයහ. වසෝොන් 
වීවමන් පසු ඔහු අතින් සිදු වෙවතාත් සිදු ෙන්වන් අපායට 
පුමිණිවීමට තරම් ශාක්තියක් නුති කාමසුඛාස්ොදනාදි  කුඩා 
පාපයන් පමවණකි. එබුවින් වසෝොන් පුද්ගලයා නුෙත කිසි 
කවලක අපායට වනා යන්වන් ය. ඔහුවග් සමයග්දෘෂ්ටයාදි 
කුශාල පාක්ෂික ධර්මවයෝ නුෙත වනා පිරිවහති. ඔෙුහු ෙුවඩන 
පක්ෂවයහි පෙත්නාහු වෙති. එබුවින් වසෝොන් ෙූ ආයයය 
පුද්ගලයා ෙුරදීමක් නුතිෙ ම යම්කිසි දිනයක සියලූ 
වකවලසුන් නසා අර්හත්ඵලයට පුමිණ දුක් වකළෙර 
කරන්වන් ය. 

ගෘහස්ය වසෝොන්  ආයයයශාරාෙකවයෝ පෘයග්නනයන් වස් 
ම දූ දරුෙන් වපෝෂණය කරමින් වෙළොම වගාවිකම් ආදී 
වනාවයක් රැකියාෙන්  කරමින් සමානවයහි හුසිවරති. පුවිදි ෙූ 
වසෝොන් ආයයයශාරාෙකවයෝ ද අනය පුවිදිදන් වමන් ම පුවිදි 
සමානවයහි හුසිවරති. ඔෙුන් වසස්සන්වගන් වෙන් වකාට 
හුදින ගත හුකි වීමට ලකුණුක් නුත්වත් ය. එවහත් වසෝොන් 
පුද්ගලයන්ට පෘයග්නනයන්ට නුති අංග සතරතක් ඇත්වත් ය. 
ඒො  ධසෝ ාප ් ිසංයු ් ධය් වමවස් ෙොරා ඇත.  

“චතුහි භික්ඛවෙ, ධම්වමහි සමන්නාගවතා 
ආරියසාෙවකා වසාතාපන්වනා වහාති, 
අවිනිපාතධම්වමා නියවත සම්වබාධිපරායවනා, 
කතවමහි චතුහි?  
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ඉධ භික්ඛවෙ ආරියසාෙවකා බුද්වධා 
අවෙච්චප්පසාවදන සමන්නාගවතා වහාති, “ඉතිපි වසා 
භගො අරහං සම්මාසම්බුද්වධා විජ්නාචරණ 
සම්පන්වනා සුගවතා වලාකවිදු අනුත්තවරා 
පුරිසධම්මසාරථි සත්යා වද්ෙමනුස්සානං බුද්වධෝ භගො 
ති”, 

ධම්වමා අවෙච්චප්පසාවදන සමන්නාගවතා 
වහාති, ස්ොක්ඛාවතා භගෙතා ධම්වමා සන්දිට්ඨිවකා 
අකාලිවකා එහිපස්සිවකා ඔපනයිවකා පච්චත්තං 
වෙදිතේවබා විඤ්ඤුහී”ති, 

සංවඝා අවෙච්චප්පසාවදන සමන්නාගවතා 
වහාති “සුපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා 
උනුපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා 
ඤායපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා 
සාමිචිපටිපන්වනා භගෙවතා සාෙකසංවඝා යදිදං 
චත්තාරී පුරිසයුගානි අට්ාපුරිසපුග්ගලා එස භගෙවතා 
සාෙකසංවඝා ආහුවනයයා පාහුවනයයා දක්ඛිවණයයා 
අඤ්නලිකරණීවයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්වඛත්තං 
වලාකස්සාති.” 

අරියකන්වතහි සීවලති සමන්නාගවතා වහාති 
අඛණ්වඩහි අච්ඡිද්වදහි අසබවලන් අකම්මාවසහි 
භූජිස්වසහි විඤ්ඤුප්පසත්වයහි අපරාමට්වාහි සමාධි 
සංෙත්තනිවකහි. 

ඉවමහි වඛා භික්ඛවෙ චතුහි ධම්වමහි 
සමන්නාගවතා අරියසාෙවකා  වසාතාපන්වනා වහාති 
අවිනිපාතධම්වමා නියවතා සම්වබාධිපරායවනාති” 

(සංයුක්ත 1019) 
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රත්ේරුම - 

“මහවණනි, අංග සතරකින් යුක්ත ෙන ආයයයශාරාෙක 
වතවම් ආයයයමාර්ගසංඛයාත ධර්මවශාරෝතසට පුමිණිවය් වේ. 
මතු සතර අපායට වනා ෙුවටන ස්ෙභාෙ ඇත්වත් වේ. 
ධර්මනියාමවයන් නියත ෙූවය් වේ. මතු මාර්ගතරයට 
ඒකාන්තවයන් පුමිවණන්වන් වේ. 

කෙර චතුරාංගයකින් ද යත්? 

මහවණනි, වම් ශාාසනවයහි ආයයයශාරාෙක වතවම් “වම් 
කාරණවයන් ඒ භාගයෙතුන් ෙහන්වස් අර්හත්හ, 
සමයක්සම්බුද්ධයහ, විදයාචරණයන්වගන් යුක්තය හ, යහපත් 
ගමන් ඇත්තාහ, වලෝකය දත්හ. අනුත්තර පුරුෂදමයසාරථීයහ. 
වදේමිනිසුන්ට ශාාස්තෘයහ, බු යහ, භාගයෙත්හ’යි වමවස් 
බුදුරදුන් වකවරහි වනා සුවලන වනා වෙනස් ෙන පුහුදීමක් 
ඇත්වත් වේ. 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වද්ශාීය ධර්මය යහපත්ය. 
තමන්ට ම පරතයක්ෂ කර ගත හුකියක, කල් වනා යො ඵල 
දැකිය හුකියක, ඵෙ බලෙ යි ගුණය දැක්විය හුකියත, සිත් 
සතන්හි ඵළවිය යුත්තක, නුෙණුත්තියන්ට තමන්වග් 
සන්තානවයහි ම දත හුකියක කියා ධර්මය වකවරහි වනා 
සුවලන වනා වෙනස් ෙන පුහුදීමක් ඇත්වත් වේ. 

භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ශාරාෙක සංඝයා ෙහන්වස් 
සුපරතිපන්නයහ. ඍනුෙ පිළිපන්නහ. නිෙන් ලුවබන පිළිෙතක් 
පුරන්නාහ. ගරුබුහුමනට සුදුසු ෙන වස් පිළිපන්නහ. යම් ඒ 
පුරුෂයුග්ම සතරක් ෙූ පුද්ගලවයෝ අට වදවනක් වෙත් ද 
භාගයෙතුන් ෙහන්වස්වග් ඒ ශාරාෙකසංඝයා ෙහන්වස් දුර සිට 
වගනෙුත් පිරිනමන පරතයය පිළිගුනීමට සුදුසු ෙන්නාහ. 
ආගන්තුකයන් උවදසා පිළියළ කල සත්කාරය පිළිගුනුමට 
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සුදුසු ෙන්නාහ. සුදැහුෙතුන් විසින් කම්පල අදහා පිරිනමන 
පරතයය පිළිගුනිමට සුදුසු ෙන්නාහ. වලෝකයට උතුම් පින්වකත 
ෙන්නාහ. වමවස් සංඝයා වකවරහි වනා සුවලන වනා 
වෙනස් ෙන පුහුදීම ඇත්වත් වේ. 

කඩ වනාෙු සිදුරු වනාෙු පිළිවෙළින් සිකපද ගණනක් 
වනා බිදුනා ෙූ තුනින් තුන සිකපද වනා බිදුනා ෙූ තෘෂ්ණා 
ොසත්ෙවයන් මිදුණා ෙූ නුෙණුතියන් විසින් පසස්නා ෙූ 
ආයයයකාන්තශාීලවයන් යුක්ත ෙූවය් ය. 

මහවණනි, වම් අංග සතරින් යුක්ත ෙූ ආයයයශාරාෙක 
වතවම් ආයයයමාර්ගසංඛයාත වශාරෝතරයට පුමිණියා ෙූ මතු සතර 
අපාවයහි වනා ෙුවටන්නා ෙූ ධර්මනියාමවයන් නියත ෙූ 
මතුමාර්ගතරයට ඒකාන්තවයන් පුමිවණන්නා ෙූ පුද්ගලවයක් 
ෙන්වන් ය. 

වකාටින් කියතවහාත් බුදුන් වකවරහි වනා වෙනස් ෙන 
පුහුදීම ඇති බෙය, ධර්මය වකවරහි වනා වෙනස් ෙන 
පුහුදීම ඇති බෙය, සංඝයා වකවරහි වනා වෙනස් ෙන 
පුහුදීමක් ඇති බෙය, වනා කුලුල් ආයයයකාන්ත ශාීලවයන් 
යුක්ත ෙන බෙය යන වම් කරුණු සතර වසෝොන් පුද්ගලයාවග් 
අංගවයෝ ය. 

වම් අංග සතර ආයයයන්ට මිස පෘයග්නන පුද්ගලයන්ට 
නුත්වත් ය. පෘයග්නන පුද්ගලයා රත්නතරයට දිවි පුදන තරවම් 
සුදැහුෙතකු වී සිටිය ද ඔහු වෙනස් වනාෙන ස්ථීර 
පුද්ගලවයක් වනා වේ. සමහර විට ඔහු රත්නතරය හුර 
අනයශාාස්තෲෙරයකුවග් පිහිට වසායන්වනක් ෙන්වන් ය. එක් 
භෙයක රත්නතරය පිළිවගන සිටියදී අන් භෙයකදී ඔහු 
මිසදිටුෙකු විය හුකිය. ආයයයශාරාෙක වතවම් ෙර්යමාන භෙවයහි 
තබා භාොන්තරවයහි ද රත්නතරය වනා හරවන් ය. 
පෘයග්නනයා වකතරම් උගර සිල්ෙතකු ෙුෙ ද ඔහුවග් ශාීලය 
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අස්ථීර ය. සමහර විට ඔහු කලකදී දුශා්ශාීල ෙන්වන් ය. පුවිදිෙ 
ධයානාභිඥා ලබා අහසින් වයමින් සිටි මහවබෝසතාණන්වග් 
ශාීලය පො පෘයග්නන භාෙය නිසා වනාවයක් ෙර බීදී ගිය බෙ 
නාතක කයා ෙල සඳහන්ෙ ඇත්වත් ය. වලෝකතත්ත්ෙය වනා 
දන්වනෝ කලක් සිල්ෙත්ෙ සිට සිල් බිඳගත් අයට නින්ො 
වකවරති. එය අනුෙණ කවමකි. කලක් සිල්ෙත්ෙ සිටීම ගුන 
පුසසිය යුතුො මිස දිවි හිමිවයන් සිල් රකින්නට වනා පිළිෙන් 
වීම ගුන නින්ො කළ යුත්තක් නුත. ටික කලක් ෙුෙ ද සිල් රැකි 
තුනුත්තා වකාවහත්ම සිල් වනා රැකි තුනුත්තාට ෙඩා උසස් 
ය. 

රනෙ සිටින්නා ෙූ ද, සක්විති රනෙ සිටින්නා ෙූ ද, 
සක්වදේ රනෙ සිටින්නා ෙූ ද, පෘයග්නනයා සිටින්වන්  මතු 
තිරශා්චිනත්ෙයට - වපර්තත්ෙයට - වන්රයිකත්ෙයට පුමිණිය 
හුකි ස්ොභාෙය ඇතිෙ ය. සංවයෝනනතරය පරහාණය කළා ෙූ 
වශාරෝතාපතයංග සතරින් යුක්ත ෙූ ආයයයශාරාෙක වතවම් කිසි 
කවලක සතර අපායට නුෙත වනා යන්වන් ය. එබුවින් 
පිරිසිදු ෙතක් හඳින්නට වනා ලබන මිහිරි වබානුනක් මාස 
ගණනකට ෙරකුදු වනා ලබන පුල්පතක දුකවස් ජීෙත් ෙන 
වසෝොන් පුද්ගලයාවග් තත්ත්ෙය පෘයග්නන රනකුවග් 
සක්විත්රනකුවග් වදේරනකුවග් තත්ත්ෙයට උසස් බෙ කිය යුතු 
ය. එබුවින් තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් වමවස් ෙොරා 
ඇත්වත් ය. 

“පථවයා එකරජ්ධජන - සග්ගස්ස ගමධනන වා 
සබ්බධලාකාධිපච්ධචන - ධසා ාප ් ිඵලං වරං” 

(ධම්මපද වලාකෙග්ග) 

“මුළු වපාවළාෙට අධිපති චකරෙර්තිරානභාෙයට ද, 
ස්ෙර්ගයට යාමට ද, සකල වලෝකයට ම අධිපති වීමට ද, ෙඩා 
වසෝතාපත්තිඵලය උතුම්ය”යනු එහි වත්රුම ය. 
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රසෝවරානේ පදුේගලයාරගේ පරරබ්ද 

සත්තක්ඛත්තුපරමය, වකෝලංවකෝලය, ඒකබීජිය යි 
වශාරෝතාපන්න පුද්ගලවයෝ තිවදවනකි. 

කතවමා ච පුද්ගවලා සත්තක්ඛත්තුපරවමා? 

ඉවධකච්වචා පුග්ගවලා තිණ්ණං සංවයෝනනානං 
පරික්ඛයා වසෝතාපන්වනා වහාති, අවිනිපාතධම්වමා 
නියවතා සම්වබාධිපරායවතා වසා සත්තක්ඛත්තුං 
වදවෙ ච මනුස්වස ච සන්ධාවිත්ො සංසරිත්ො 
දුක්ඛස්සන්නං කවරාති, අයං ෙුච්චති පුග්ගවලා 
සත්තක්ඛත්තුපරවමා” 

(පුග්ගල පඤ්ඤත්ති) 

රත්ේරුම - 

කෙර පුද්ගලවයක් ස ් ක්ඛ ් ුපරම වේද? 

 වම් වලෝකවයහි ඇතුම් පුද්ගලවයක් තිවදවනකු ෙූ 
සංවයෝනනයන් ක්ෂය වීවමන් අර්යමාර්ගසංඛයාත වශාරෝතසට 
පුමිනිවය් වේද, අපායට වනාෙුවටන ස්ොභාෙය ඇත්වත් 
ධර්මනියාමවයන් නියත ෙුවය් මතු මාර්ගතරයට ඒකාන්තවයන් 
පුමිවණන්වන් වේද, වහවතම සත් ෙරක් දිෙයවලෝකවයහි ද 
මනුෂයවලාකවයහි ද ඉපදීම් ෙශාවයන් ඇවිද දුක් වකළෙර 
කරන්වන් ය. ඒ පුද්ගල වතවම් සත්තක්ඛත්තුපරමය යි කියනු 
ලුවේ.  

වමයින් දිෙයවලෝක මනුෂයවලෝක වදක්හි ෙරින් ෙර 
මාරුවෙමින් සත්ෙරක් ඉපිද සත්ෙන භෙවය්දි අර්හත්ෙයට 
පුමිවණන පුද්ගලයා සත්තක්ඛත්තුපරම ය යි දක්ෙන ලදී. 
මිනිස්වලාෙ වසෝොන්ඵලයට පුමිණ මිනිස් වලාෙ ම සත්ෙරක් 
ඉපද අර්හත්ෙයට පුමිවණන්නා ෙූ ද, වදේවලාෙදී වසෝොන් 
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ඵලයට පුමිණ වදේවලාෙ ම සත්ෙරක් ඉපද සත්ෙන භාෙවය් 
අර්හත්ෙයට පුමිවණන්නා ෙූ ද, පුද්ගලයන් ද ඇති බෙ 
අටුොවෙහි කියා ඇත්වත්ය. 

“කතවමා ච පුග්ගවලා වකාලංවකාවලා? 

ඉවධකච්වචා පුග්ගවලා තිණ්ණං සංවයෝනනානං 
පරික්ඛයා වසාතාපන්වනා වහාති අවිනිපාතධම්වමා 
නියවතා සම්වබාධිපරායවනා, වසා ද්වේ ො තීණී ො 
කුලානි සන්ධාවිත්ො සංසරිත්ො දුක්ඛස්සන්තං 
කවරාති. අයං ෙුච්චති පුග්ගවලා වකාලංවකාවලා” 

(පුග්ගල පඤ්ඤත්ති) 

දිෙයමනුෂය භෙෙල වදෙරක් තුන්ෙරක් ඉපද 
අර්හත්ෙයට පුමිවණන වසෝොන් පුද්ගලයා ධකෝලංධකෝල නම් 
ෙන බෙ ඉහත පාාවයන් දක්ෙන ලදී. සෙන භෙය දක්ො 
සසර සුරිසරන වසෝොන් පුද්ගලයා “ධකෝලංධකෝලය’‘යි 
අටුොවෙහි කියා තිවේ. ධකාලංධකෝල යන ෙචනවයහි වත්රුම 
කුලවයන් කුලයට ඉපදීම් ෙශාවයන් යන පුද්ගලයා ය යනුයි. 
වසෝොන් ඵලයට පුමිණි පුද්ගලවයෝ මහාවභෝගකුලෙල මිස 
ආහාරපාන ෙස්තරාදිය සෑවහන පමණට වනා ලබන දිළිදු 
අශාීලාචාර පහත් පෙුල්ෙල නුපදිති. එබුවින් ඒ පුද්ගලයා 
දැක්වීවම්දී භෙ යන ෙචනය වනා වගන කුල යන ෙචනය 
ගන්නා ලදී. 

“කතවම් ච පුග්ගවලා එකබීජී” 

ඉවධකච්වචා පුග්ගවලා තිණ්ණං සංවයෝනනානං 
පරික්ඛයා වසාතාපන්වනා වහාති අවිනිපාතධම්වමා 
නියවතා සම්වබාධිපරායවනා, වසා එකං වයෙ 
මානුසකං භෙං නිේබත්වතත්ො දුක්ඛස්සන්නං 
කවරාති, අයං ෙුච්චති පුග්ගවලා එකබීජි” 
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(පුග්ගල පඤ්ඤත්ති) 

මිනිස්වලාෙ නුෙත එක් ෙරක් පමණක් ඉපද දුක් 
වකළෙර කරන වසෝොන් පුද්ගලයා ඒකබීජී නම් ෙන බෙ 
වමයින් දක්ෙන ලදී. වදේවලාෙ ෙුෙද එක් ෙරක් ඉපද දුක් 
වකළෙර කරන පුද්ගලයා ඒකබීජිය යි කිය යුතු බෙ අටුොවෙහි 
කියා තිවේ. 

වසෝෙහන් පුද්ගලයන්වග් වම් වභ්දය ෙන්වන් මතු 
මඟපල ලුබීම සඳහා ඔෙුන් කරන උත්සාහය අනුෙය. 
ඇතුවමක් වසෝොන් ඵලයට පුමිණ වනා නෙත්ො වීයයය 
වකාට ඒ ආසනවයහි දී ම සකෘොගාමි, අනාගාමී, අර්හත් යන 
මාර්ගඵලෙලට පුමිණ රහත්ෙ දුක් වකළෙර කරති. ඇතුවමක් 
ඒ භෙවය් දී ම කෙර  අෙස්යාෙකදී වහෝ වෙර ෙඩා ඉතිරි 
මඟඵලෙලට පුමිණ දුක් වකළෙර කරති. ෙර්තමාන භෙවය්දී ම 
දුක් වකළෙර  කරන වසෝොන් පුද්ගලවයෝ වම් පරවභ්දයට වනා 
ගන්නා ලදහ. ඇතුවමක් වදෙන නාතිවය් උත්සහ වකාට 
අර්හත්ෙයට පුමිවණති. ඔෙුහු ඒකබිජි නම් වෙති. ඇතවමක් 
වදෙන භෙවයන් ඔබ සත්ෙන භෙවයන් වමාබ යම්කිසි 
භෙයකදී විදසුන් ෙඩා අර්හත්ෙයට පුමිවණති. ඔෙුහු 
වකෝලංවකෝල නම් වෙති. ඉතා පරමාද වසෝොන් පුද්ගලවයෝ 
සත්ෙන භෙවයහි අර්හත්ෙයට පුමිවණති. ඔෙුහු 
සත්තක්ඛත්තුපරම නම් වෙති. කාම වලෝකවයහි වසෝොන් 
පුද්ගලයන් සත්ෙරකට ෙඩා වනා ඉපිදීම එක්තරා 
ධර්මනියාමවයකි. එවහයින් “කිඤ්චාපි ධ  ධහාන් ි 
භූසප්පම ් ා න ධ  භවං අට්ඨමං ආදියන් ි.” යනු ෙොරන 
ලදී. 

ඇතුම් වසෝොන් පුද්ගලයන් නිෙන් පසක් වකාට 
සිටින්නාහු ද භෙයට ද වබාවහෝ කුමුත්වතෝ ය. ඔෙුහු 
කාමවලෝකවය් දී රහත් වනා වී අනාගාමීෙ ධයාන ලබා අවිහ 
බරාහ්මවලෝකවයහි ඉපද මහාකල්ප දහසක් එහි ොසය වකාට, 
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නුෙත අතප්ප භූමිවයහි ඉපිද කල්ප වදදහසක් එහි ෙුස, 
අනතුරුෙ සුදශායන බරහ්මවලෝකවයහි ඉපිද බරහ්මවලෝකවයහි 
ඉපිද කල්ප සාරදහසක් ෙුස, අනතුරුෙ සුදර්ශාි 
බරහ්මවලෝකවයහි ඉපිද එහි අටකපස් ෙුස, අනතුරුෙ 
අකනිට්ාවයහි ඉපිද ඉතා දිඝයකාලයකින් රහත්ෙ සංසාරය 
වකළෙර කරන්නාහ. ඒ පුද්ගලවයෝ ද වම් විභාගයට වනා 
ගන්නා ලදහ. අවන්පි ු සිටුතුමාය, විශාාඛා මහාඋපාසිකාෙය, 
චූලරය මහාරය වද්ෙපුතරවයෝ ය, අවන්කෙර්ණවද්ෙ පුතරයා ය, 
සක්වදේරනය, නාගදත්තවද්ෙපුතරය යන වමාෙුහු සත්ෙරට ෙඩා 
සසර උපදනා වසෝොන් පුද්ගලවයෝ ය යි පුද්ගලපඤ්ඤන් ි 
අටුවාධවහි කියා තිවේ. 

සියලූ ම ආයයයපුද්ගලවයෝ සුඛාපටිපදා දන් ාභිඤ්ඤය, 
සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤය, දුක්ඛාපටිපදා දන් ාභිඤ්ඤය, 
දුක්ඛාපටිපදා ඛිප්පභිඤ්ඤය යන වභ්දවයන් සතර වකාටසක් 
වෙති. ඒකබීජි වකෝලංවකෝල සත්තක්ඛත්තුපරම යන වසෝොන් 
පුද්ගලවයෝ තිවදනා පරතිපො වභ්දවයන් සතර වදවනක් බුගින් 
වීවමන් වසෝොන් පුද්ගලවයෝ වොවළාස් වදවනක් වෙති. 
මඟපලයන්ට පුමිවණන්නෙුන්වගන් ඇතවමක් ශාර ාෙ පරධාන 
කර වගන විදසුන් ෙඩා මඟපල ලබති. ඔෙුහු ශාරද්ධාධුර නම් 
වෙති. ඇතවමක් පරඥාෙ පරධාන කර වගන විදසුන් ෙඩා මඟපල 
ලබති. ඔෙුහු පරඥාධුර නම් වෙති. ඉහත කී වසෝොන් පුද්ගලයන් 
අතර ශාරද්ධාධුරවයෝ ද වෙති. පරඥා ධුරවයෝ ද වෙති. එබුවින් ඒ  
පුද්ගලයන් වොවළාස් වදන ධුර වදකින් ගුණ කළ කල්හි  
වසෝොන් පුද්ගලවයෝ සුවිසි වදවනක් වෙති. 

සකෘදාගාමි පදුේගලයා 

“කාමරාගෙයාපාොනං තනුභාොය පටිපන්වනා පුග්ගවලා 
සකොගාමිඵලසච්ජීකිරියාය පටිපන්වනා, යස්ස පුග්ගලස්ස 
කාමරාගෙයාපාො තනුභූතා, අයං ෙුච්චති පුග්ගවලා සකොගාමී. 
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“කාමරාගෙයාපාදයන් තුනී වී යාම පිණිස පිළිපන් 
පුද්ගල වතවම් සකෘොගාමිඵලය සාක්ෂාත් කිරිම පිණිස 
පිළිපන්වන් වේ. යම් පුද්ගලයකුහට කාමරාග ෙයාපාදවයෝ තුනී 
ෙුො ද ඒ පුද්ගලයා සකෘොගාමී යි කියනු ලුවේ ය, යනු ඉහත 
දැක්ෙූ පාාවය් වත්රුම ය. වසෝොන් ඵලයට පුමිණි පසු නුෙත 
විදශායනා වකාට නුෙත ද චතුස්සතයයන් ෙඩා පිරිසිදු වලස දැක 
කාමරාගෙයාපාදයන් තුනී කරගත් පුද්ගලයා සකෘොගාමී නම් 
වේ. 

සක්කායදිට්ඨි - විචිකිච්චා - සීලේබතපරාමාස යන 
සංවයෝනනයන් වමන් කාමරාග ෙයාපාදයන් එක් ෙරට ම මතු 
නූපදනා පරිදි සම්පූර්ණවයන් පරහාණය වනා කළ හුකි ය. 
ඒො සකෘොගාමි මාර්ගවයන් තුනී කරනු ලුවේ. තුනී කිරිමය 
යනු පෘයග්නන පුද්ගලයකුට වමන් නිතර නූපදනා තත්ත්ෙයට 
පුමිණවීම හා කලාතුරකින් උපන්නාහූ ද පෘයග්නනයන්ට 
වමන් වනාවයක් දුශා්චරිතයන්හි හුසිවරන වලස ඝනෙ සිත 
අඳුරු කර නුපදනා තත්ත්ෙයට පුමිණවීම ය. 
කාමරාගෙයාපාදයන් තුනී කළ සකෘොගාමි පුද්ගලයා හට ඒො 
උපදින්වන් කලාතුරකිනි. කලාතුරකින් උපදින්වන් ද කාමයන් 
තදින් අල්ලා ගුනීම් ෙශාවයන් ඝනෙ නුපදී. ධාර්මික වලස 
කාමයන් ෙළඳන පරිදිමි උපදිති. අනයයන්ට බණින පහර වදන 
තරමට ෙයාපාදය නුපදී. වනා  කුමති විම් වනා සතුටු වීම 
ෙශාවයන් පමණක් තුනී වලස උපදී. සකෘොගාමි යන ෙචනවය් 
වත්රුම පිළිසිඳ ගුනීම ෙශාවයන් එක් ෙරක් පමණක් මිනිස් 
වලාෙට එන පුද්ගලයා ය යනුයි. මිනිස්වලාෙදී ආයයයඵලය ලබා 
වදේවලාෙ ඉපද ආයු ඇති තාක් එහි වදේ සුප විඳ නුෙත 
මිනිස් වලාෙ ඉපද වමහිදී රහත්ෙ දුක් වකළෙර කරන ආයයය 
ශාරාෙකයා සකෘොගාමී නම් වේ. 

ඉ  ප ්වා ඉ  පරිනිබ්බායි, 
ඉ  ප ්වා   ්ථ පරිනිබ්බායි, 
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  ්ථ ප ්වා   ්ථ පරිනිබ්බායි, 
  ්ථ ප ්වා ඉ  පරිනිබ්බායි, 
ඉ  ප ්වා   ්ථ උප්පජ්ජි ්වා ඉ  පරිනිබ්බායි 
 
වමවස් ද්විතීක ආයයයඵලස්යවයෝ පස් වදවනක් වෙති. 

මිනිස්වලාෙදී ම ද්විතීයායයයඵලයට පුමිණ වමහි ම 
පිරිනිවෙන්නා ෙු පුද්ගලයා “ඉ  ප ්වා පරිනිබ්බායි” නමි. 
වමහිදි ද්වීතීයඵලයට පුමිණ වදේවලාෙ ඉපද එහිදී 
පිරිනිෙන්නා ෙූ ආයයයශාරාෙකයා “ඉ  ප ්වා   ්ථ පරිනිබ්බායි” 
නමි. වදේවලාෙදී ද්විතීයඵලයට පුමිණ වදේවලාෙදීම 
පිරිනිවෙන්නා ෙූ ආයයයශාරාෙකයා “  ්ථ ප ්වා    ්ථ 
පරිනිබ්බායි” නමි. වදේවලාෙදී ද්විතීයඵලයට පුමිණ වමහි 
ඉපිද වමහි පිරිනිවෙන්නා ෙූ ආයයයශාරාෙකයා “  ්ථ ප ්වා  
ඉ  පරිනිබ්බායි” නමි. වමහිදී ද්විතික ඵලයට පුමිණ 
වදේවලාෙ ඉපද නුෙත මිනිස්වලාෙ ඉපද මිනිස් වලාෙදී 
රහත්ෙ පිරිනිවෙන්නා ෙූ ආයයයශාරාෙකයා “ඉ  ප ්වා   ්ථ 
උප්පජ්ජි ්වා ඉ  පරිනිබ්බායි” නමි. වම් ද්විතීය ඵලස්ය ආයයය 
පුද්ගලයන් පස් වදනාවගන් නියම ෙශාවයන් සකෘොගාමි යන 
නම වයවදන්වන් අන්තිමට කී පුද්ගලයාට ය. ද්වීතිය 
ආයයයඵලස්ය භාෙවයන් සමාන ෙන බුවින් ඉධ පත්ො ඉධ 
පරිනිේබායි ආදි පුද්ගලයන් සතර වදනාට ද සකෘොගාමි යන 
නාමය ෙයෙහාර කරනු ලුවේ. 

ශාුනයතා විවමෝක්ෂය, අනිමිත්ත විවමෝක්ෂය, අපරණිහිත 
විවමෝක්ෂයය යි මාර්ගඵලයන්ට ලුවබන නම් තුනක් ඇත්වත් 
ය. ඒ අනුෙ සකෘොගාමී ඵලය තුන් ආකාර වේ. සකෘොගාමී  
පුද්ගලවයෝ තිවදවනක් වෙති. එයින් එක් එක් පුද්ගලවයක් 
පරතිපො වභ්දවයන් චතුර්විධ වේ. එබුවින් සකෘොගාමී  
පුද්ගලවයෝ වොවළාස් වදවනක් වෙති. 
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අනාගාමී පදුේගලයා 

“කාමරාගෙයාපාොනං අනෙවසසප්පහාණාය 
පටිපන්වනා පුග්ගවලා අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්වනා, 
යස්ස පුග්ගලස්ස කාමරාගෙයාපාො අනෙවසසා පහීණා, අයං 
ෙුච්චති පුද්ගවලා අනාගාමී.” 

  “කාමරාගෙයාපාදයන් නිරෙවශා්ෂවයන් පරහාණය කීරිමට 
පිළිපන් පුද්ගල වතවම් අනාගාමිඵලය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා 
පිළිපන්වන්වේ. යම් පුද්ගලයකු හට කාමරාග ෙයාපාදවයෝ 
නිරෙවශා්ෂවයන් පරහිණ ද ඒ පුද්ගල වතවම් අනාගාමීයයි 
කියනු ලුවේය.” යනු ඉහත දැක්ෙූ පාාවය් වත්රුමය. අනාගාමි 
යන ෙචනවය් වත්රුම ඉපදීම ෙශාවයන් නුෙත කාමවලෝකයට 
වනා එන පුද්ගලයාය යනුයි. කාම වලෝකවය් වෙවසන 
වදේමිනිස්සු කාමවලෝකවය් දී අනාගාමී ඵලයට පුමිවණති. 
ඔෙුනට කාමරාගය සම්පුර්ණවයන් පරහීණ බුවින් ඔෙුහු නුෙත 
කාමවලෝකවයහි නූපදිති. ඔෙුනට රෑපරාග, අරෑපරාග, මාන, 
උද්දච්ච, අවිජ්නා යන උ ංහාගිය සංවයෝනනයන් ඇති බුවින් 
ඔෙුහු රෑපාරෑප භෙයන්හි උපදීති. 

අනාගාමී පුද්ගලයාවගන් ඇතුම්හු අවිහ නම් ෙූ 
ශාූ ාොස භූමිවයහි ඉපද ඉපදීමට සමීප කාලවය් එහිදි 
අර්හත්ෙයට පුමිණ ක්වල්ශා පරිණිර්ොණය වකවරති. ඇතුම්හු 
ආයුෂයාවග් මධයවයහි අර්හත්ෙයට පුමිණ ක්වල්ශා 
පරිනිර්ොණය වකවරති. ඇතුම්හු ආයුෂයාවග් මධයට වනා 
පුමිණ අතර කාලවය් දී ක්වල්ශා පරිනිර්ොණය වකවරති. ඒ 
පුද්ගලවයෝ තිවදනා අන් රා පරිනිබ්බායි නම් වෙති. ඇතුම්හු 
අවිහවයහි ඉපද ආයුෂයාවග් මධයය පසු වකාට කල්ප දහසක් 
ෙන ආයුෂවය් සෙන සියවය් දී වහෝ සත්ෙන සියවය් දී වහෝ 
අටෙන - නෙෙන - දසෙන කල්ප ශාතකෙලදී වහෝ අර්හත්ෙයට 
පුමිණ ක්වල්ශාපරිනිර්ොණය වකවරති. ඔෙුහු 
උපහච්චපරිනිබ්බායි නම් වෙති. ඇතුම්හූ අවිහවයෝ කල්ප 
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දහසක් ෙුස අතප්පවයහි ඉපද එහි කල්ප වදදහසක් ෙුස 
සුදර්ශාවයහි ඉපිද එහි කල්ප සාරදහසක් ෙුස සුදර්ශාීවයහි ඉපද 
එහි කල්ප අට දහසක් ෙුස අකනිට්ාවයහි ඉපද එහිදී ක්වල්ශා 
පරිනිර්ොණය වකවරති. ඔෙුහු “උද් ංධසෝ  අකනිට්ඨගාමි” 
නම් වෙති. 

අනාගාමීන්වගන් ඇතුම්හූ ෙඩා දුක් වනා වගන 
අල්වපෝත්සාහයකින් ම අර්හත්ෙයට පුමිවණති. ඔෙුහු 
“අසංඛාර පරිනිබ්බායි” නම් වෙති. ඇතුම්හු වබාවහෝ කල් 
වීයයය වකාට වබාවහෝ දුක් වගන අර්හත්ෙයට පුමිවණති. ඔෙුහු 
“සසංඛාර පරිනිබ්බායි” නම් වේ. 

අන්තරාපරිනිේබායි තිවදනය, ආභච්චපරිනිේබායි නම් 
පුද්ගලයාය, උ ංවසෝත අකනිට්ාගාමී නම් පුද්ගලයාය යන 
අනාගාමීහු පස්වදනා අසංඛාරපරිනිේබායි සසංඛාරපරිනිේබායි 
වභ්දවයන් අවිහ භූමිවයහි දස වදවනක් වෙති. අතප්ප - 
සුදස්ස - සුදස්සී යන ශාු ාොසභූමි තුවනහි ද දස වදන බුගින් 
වෙති. අකනිට්ා භූමිවයහි උ ංවසෝත අකනිට්ාගාමියකු වනා 
ලුවබන බුවින් අනාගාමීහු අට වදවනක් වෙති. වමවස් ශාු  
ොස භූමි පවසහි අනාගාමිහූ අට සාළිස් වදවනක් වෙති. වම් 
අනාගාමී පුද්ගල වභ්දය ය. 

 

 

අර්හත්ේ පදුේගලයා 

 “රෑපරාග අරෑපරාග මාන උ ච්ච අවිජ්නාය 
අනෙවසසප්පහාණාය පටිපන්වනෝ පුද්ගවලා අරහත්ත ඵල 
සච්ඡිකිරියාය පටිපන්වනා. යස්ස පුද්ගලස්ස රෑපරාවගා 
අරෑපරාවගා මාවනා උ ච්චං අනෙවසසා පහීණා. අයං 
ෙුච්චති පුද්ගවලා අරහා.” 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

505 
Non-commertial Distribution  

 
 

රෑපරාගය - අරෑපරාගය - මානය - උද්දච්චය - 
අවිජ්නාෙය යන වම් සංවයෝනනයන් නිරෙවශා්ෂවයන් පරහාණය 
කිරිම පිණිස පිළිපන් පුද්ගල වතවම් අර්හත්ඵලයට 
සාක්ෂාත්කිරිම පිණිස පිළිපන්වන් වේ. යම් පුද්ගලයකු හට 
රෑපරාගය - අරෑපරාගය - මානය- ඖද්ධතයය - අවිදයාෙ යන 
සංවයෝනනවයෝ නිරෙවශා්ෂවයන් පරහීණ ද ඒ පුද්ගල වතවම් 
අර්හත්ය යි කියනු ලුවේය යනු ඉහත පාාවය් වත්රුමය. 
එයින් අර්හත් පුද්ගලයා දක්ෙන ලදී. රෑපරාගාදි සංවයෝනන පස 
පරහාණය කළ පුද්ගලයාට ඉතිරි ක්වල්ශා නුත්වත් ය. 
වහවතවම් සෙමාකාරවයන් ක්වල්ශායන්වගන් පිරිසිදු ෙූ 
අගරදක්ෂිවණයය පුද්ගලයා ය. අරහා යන ෙචනවය් වත්රුම 
කම්පල අදහා කරන පුනාසත්කාරයන් කිරිමට සුදුසු පුද්ගලයා 
ය යනුයි. 

 ූනය ා විධමෝක්ෂධයන් වකවලසුන් මිදුනු අර්හත් 
පුද්ගලයා ය. අනිමි ්  විධමෝක්ෂධයන් මිදුණු අර්හත් 
පුද්ගලයාය, අපරණිහි  විධමෝක්ෂධයන් මිදුණු අර්හත්  
පුද්ගලයාය යි අර්හත් පුද්ගලවයෝ තිවදවනක් වෙති. ඔෙුන්වගන් 
එක් එක් පුද්ගලවයක් පරතිපො වභ්දවයන් සතර වදනකු වීවමන් 
අර්හත් පුද්ගලවයෝ වොවළාස් වදවනක් වෙති. වමවස් 
පුද්ගලපඤ්ඤ ් ි අටුවාධවහි දැක්වෙන කරමවයන් වසෝොන් 
පුද්ගලයන් සූවිසි වදවනකු වීවමන් ද, සකෘොගාමි පුද්ගලයන් 
වොවළාස් වදවනකුන් වීවමන් ද, අනාගාමි පුද්ගලයන් 
අටසාලිස් වදවනකු වීවමන් ද, අර්හත් පුද්ගලයන් වොවළාස් 
වදවනකුන් වීවමන් ද ආයයයපුද්ගලවයෝ සයානු වදවනක් වෙති.  

සතූ්රනපිාත්රයේ ආයයය පදුේගල වි ාගය  

ධය පුග්ගලා අට්ඨස ං පස ්ථා 
ච ් ාරි ඒ ානි යුගානි ධහාන් ි 
ධ  දක්ඛිධණයයා සුග ස්ස සාවකා 
එධ සු දින්නානි මහප්ඵලානි. 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

506 
Non-commertial Distribution  

 
 

 
යන ගවයහි තයාගතයන් ෙහන්වස් විසින් ආර්යය 

පුද්ගලයන් එකසිය අටවදවනකුන් ෙන බෙ දක්ො ෙොරා 
ඇත්වත් ය. ඒ එකසිය අට වදනා සු රනිපා  අටුවාධවහි විභාග 
කර ඇත්වත් වමවස් ය. 

ඒකබීජිය, වකෝලංවකෝලය, සත්තක්ඛත්තුපරමය යි 
වසෝොන් පුද්ගලවයෝ තිවදවනකි. කාම රෑප අරෑප භෙ තුවනහි 
ඵලපරාප්ත සකෘොගාමි පුද්ගලවයෝ තිවදවනකි. ඒ සවදන පරතිපො 
අනුෙ සුවිසි වදවනක් වෙති. අන්තරාපරිනිේබායි, 
උපහච්චපරිනිේබායි, අසංඛාරපරිනිේබායි, සසංකාර 
පරිනිේබායි, උ ංවසෝත අකට්ාගාමි යි අවිහවයහි අනාගාමිහු 
පස් වදවනකි. අතප්ප-සුදස්ස-සුදස්සී භූමි තුවනහි ද එවස්ම 
පස් වදනා බුගින් වෙති. අකට්ාවයහි උ ංවසෝත  
අකනිට්ාගාමියකු නුති බුවින් අනාගාමිහු සතර වදවනකි. 
වමවස් අනාගාමීහු සූවිසි වදවනක් වෙති. ශාූෂ්ක විදර්ශාකය 
ශාමයයානිකය යි අර්හත් පුද්ගලවයෝ වදවදවනකි. මාර්ගස්ය 
පුද්ගලවයෝ සතර වදවනකි. සියල්වලෝ සූපනස් වදවනක් වෙති. 
ඒ සියල්ලන් ශාරද්ධාධූර - පරඥාධුර වදකින් ගුණ කළ කල්හි 
ආයයය පුද්ගලවයෝ එකසිය අට වදවනකි. 

 

රමරත්කිනේ සංඝගුණ වරර්ණනාවර නමිිරයේ ය.!! 

බුද්ධරත්නය ධර්මරත්නය සංඝරත්නය යන තරිරත්නවය් 
ගුණ ෙුනීම් ෙශාවයන් කළ වම් ගරන්යය ඒ රත්නතරයට පූනාෙක් 
වේො!  

රම් ගත් ලිය ුපරිනහි අනහුසනිේ සකල සත්ේවරයනේට 
රත්රුවරනේ ගණු අවරරබෝධ් රව්වරා.!! 
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සූවිසි මහ ගුණය 

 අනුකරමණිකාවර

  

අකනිට්ා 457 
අකාලික        311, 362 
අකරිය 143 
අගද 199 
අග්ගදක්ඛිවණයය 23 
අග්ගිවෙසස්න 79 
අගරදක්ෂිණාර්භ  85 
අගර දක්ෂිවණයය 462 
අවච්ලක        195,402 
අවච්ලකාශායප 370 
අනටාකාශාය 328 
අජිතවක්සකම්බිල 180 
අඤ්නලීකරණීය 423,438 
අඤ්නලි කර්ම 438 
අට්ාාන 101 
අණිමා 297 
අතප්ප 457 
අතිබරහ්ම 199 
අතීර්යය 270 
අත්තකිලමයානු වයෝගය 180 
අත්යපටිසම්භිො 275 
අදන්තයා 214 
අද්භූතධර්ම 309 
අධිගමනය       292,375 
අධිචිත්ත 397 
අධිමුත්ති 129 
අධිශාිල 397 
අනන්ත නය 327 
අනන්ත රශා්මි 327 
අනනයය ධර්ම 191 

ආනාගතංශා ඥානය   42 
අනාගාමී  460 
අනාදිමත්  83 
අනාපත්ති 340 
අනාෙරණ ඥාණය  99, 290 
අනිමිත්ත විවමෝක්ෂය 460 
අනිෂ්ා විපාක 102 
අනුත්තර පුඤ්ඤක්වඛත්ත 440 
අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථි   213 
අනුපාදින්නක 124 
අනුපාදීවශා්ෂ 192 
අනුවලෝම  337 
අනුවලෝමක ක්ෂාන්තිය 131 
අනුෙයඤ්නන 326 
අනුශාය 137 
අනුශාය ධාතුෙ 125 
අනුශායිත 138 
අනුශාාසන පරාතිහාර්යය 248 
අනුශාාසනය 254 
අනුසන්ධි 339 
අවන්කධාතු 123 
අවනාත්තප්ප 142 
අවනෝනා 152 
අවනෝතත්  61 
අවනෝමදස්ස ි  44 
අන්තරාපත්ති 340 
අන්තරා පරිනිේබායි 461 
අන්තරායික 348 
අන්වතෝමණ්ඩලය 283 
අන්ධබාල 254 
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අන්නභාර  36 
අපාය ගතිය 105 
අමප්පමාණ සූබ 206 
අප්පමාණාහ 206 
අප්ප රනක්ඛ 142 
අපරණිහිතවිවමෝක්ෂ 460 
අපරවමයය 199 
අපරවම්ය 299 
අබිදම් 158 
අේභුත ධම්ම 387 

අභෙය 143 
අභිඥා චිත්ත 279 
අභිධයා 409 
අභිභායතන 334 
අභිභූ 164 
අභිවෂ්ක  59 
අභිසංස්කාර  83 
අභීතසිංහනාද 100 
අභෙයකාශාය  51 
අමරාවික්වශාෂ්පදෘෂ්ටිය 181 

අම්බබාදකතිස්  422, 433 
අවයෝඝර 267 
අරය  84 
අරහං 22, 40, 80, 85 
අරෑපසමාපත්ති  334 
අරෑපාෙචරභුමි 206 
අර්පණාෙ 122 
අර්හත් 462 
අර්හත්මාර්ගඥානය 84, 152 
අල්ප රනස්ක 142 
අල්පශාරුති 388 
අෙකාශාවලෝකය 203 
අෙතංසය 317 
අවිජ්නා  84 
අවිතය ධර්ම 191 
අවිහ 84, 461 
අශාීතිහස්තපරභා 327 
අශාීතයානුෙයඤ්පන 326, 450 
අෂ්ටගරුධර්ම     393 
අෂ්ට විදයාෙ 154 
අෂ්ටාංගික මාර්ගය 97 
අසංඥ භෙය 211 
අසංඛත 287 
අසංඛාරපරිනිේබායි 61 
අසංවඛයය 109 
අසඤ්ඤසත්ත 206 
අසන්දිමිතරා 324 

අසාධාරණඥානය 124 
අසීත 413 
අසුරකාය 206 
අහිරික 142 
අවහ්තුක 143 
ආකාසනඤ්චායතනය 206 
ආකාසානඤ්චායතනනුපග 209 
ආකිඤ්චඤ්ඤුයතනය 206 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය 206 
ආකිඤ්චඤ්ඤුයතනුපග 209 
ආචාර වගෝචර 169 
ආජීෙඅෂ්ටමකශාීලය 169 
ආඥ වක්ෂතරය 207 
ආඥා චකරය  79 
ආඥා වද්ශානා  79 
ආටානාටියපරිත්ත 207 
ආත්මක්ලමයානුවයෝගය 179 
ආත්මනීය 192 
ආවද්ශාන පරාතිහාර්යයයය  247 
ආනන්තර්ය  144 
ආනුපුේබිකයාෙ 255 
අවපෝ කසිණ 159 
ආභස්සර 206 
ආයතන 123 
ආයුස්මතා 112 
ආයුසංස්කාරය 207,412 
ආරණයකධුතංගය 118 
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ආර්යකාන්තශාීලය 454 
ආයයය ධනය 254 
ආයයයධනය 448, 462 
ආයයය පුද්ගල 150 
ආයයය විදයාෙ 136 
ආර්යාෙ 99, 160 
ආෙර්නනා 99, 160 
ආශාය 141 
ආශාරෙ 148 
ආශාරෙක්ෂය ඥානය  83 
අශාරෙ සමුදය  83 
ආසයානුසයඤාණය 278 
ආස්ොදනය 411 
ආහච්චපරනිේබායි 461 
ආහුන 434, 436 
ආහුවනයය 23, 434 
ඇෙුත්  340 
ඉච්ඡා විඝාත  92 
ඉති ෙුත්තක 387 
ඉන්ද්රියපවරෝපරියත්ත ඤාණය 130 
ඉන්ද්රියසංෙරය  169 
ඉල්ලිස 162 
ඉෂ්ට විපාක 102 
ඉෂිටාරම්මණය 137 
ඉසිගිලි පරිත්ත 207 
ඉසිදත්ත 112 
ඉහාත්මය  34 
ඊශා්ෙරත්ෙය 155 
ඊසිකා 300 
උක්කුටික 402 
උච්චාසයන 408 
උච්වජ්දෘෂ්ටි 131, 147, 427 
උනුපටිපන්න 424, 428 
උත්තරිමනුෂයධර්ම 382 
උත්තානර්ය 288 
උොන 387 
උද්ගටිතඥ 383 

උද්ධං භාගිය 461 
උද්ධංවසෝත අකනිට්ාගාමි 461 
උද්ධච්ච         142, 410 
උපක්වල්ශා      154, 291 
උපාධි විපත්ති 105 
උපාදිසම්පත්ති  103, 110 
උපනිශාරය  41 
උපසම්පො 302 
උපහච්චපරිනිේබායි 461 
උපොන       84, 411 
උපාදිත්නක 124 
උපාධයාය 116 
උපයාස 92, 192 
උවපෝසය 149 
උභවතෝවකෝටක 239 
උභයාර්යය  98 
උරුවේලකාශායප 223 
ඌර්ණවරෝම 327 
ඍනු මාර්ගය 426 
ඍද්ධිපරාතිහාර්ය 247  
ඍද්ධබල             297 
ඍෂි පරෙරනයාෙ 414 
ඒකත්ෙකාය ඒකාත්ෙසඤ්ඤී 208 
ඒකත්ෙකාය නානන්ෙසඤ්ඤී 208 
ඒකපුණ්ඩරික 153 
ඒකවෙෝකාරහෙ 212 
ඒකබින 457 
ඒක ශාාටක  52 
ඒකානුසන්ධික 339 
ඒකාසන 292 
ඒණි 318 
ඒහිපස්සික 345, 368 
ඒහිභික්ඛු 140 
ඒහිභික්ෂුභාෙය 140, 302 
ඓශා්චාර්ය 295 
ඔත්තප්ප 168, 176 
ඕකප්පනසද්ධා 176 
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ඍද්ධිමතා 160  
ඍද්ධිවිධ ඥානය   154, 155, 165  
ඍද්ධිශා්ෙර 296  
ඍෂි පරෙරනයාෙ 414 
ඍෂි භාෂිත 343 
ඕඝතරණ  338 
කාලසම්පත්තිය 104 
ඕොත 328 
කාලසුතර 206 
ඕපනසික      345, 374 
කාලික 362 
ඕොදපටිග්ගහණ උපසම්පො  69 
කාශායප   67, 157 
ඕධාරික        191, 342 
කාළ 371 
ඖද්ධතයය 462 
කාළ බුද්ධරක්ඛිත 242 
ඖරස 254 
කාළාෙක 149 
කච්චාන  34 
කාළි 136 
කන්දරක 215 
කිසුණුපිරියම්  122 
කරණපාලි 308 
කීර්ති 300, 305 
කරේක 324 
කුක්කුරෙරතය 402 
කරුණා 280 
කුක්කුරා කල්පය  403 
කරුණාධයානය 281 
කූටකර්ණ 119 
කර්මක්ෂයකර ඥානය 83 
කුද්ොල 265 
කර්මන ොතය 184 
කුරුේවකවිල්ලා 323 
කර්මණය 154 
කුල 456 

කර්ම ොකයය 302 
තෘෂ්ණ 312 
කර්ම විපාකය 102 
වක්තුමාලා  327, 450 
කර්මස්යානය 409 
වක්ෙට්ට 247 
කර්මාෙරණ 143 
වක්ශාී 216 
කලයාණ 399 
වකෝරක්ඛත්තිය 193 
කලයාණාධිමුක්තික 126 
වකාරෙය 269 
කාකෙලිය 162 
වකෝලංවකෝලය 456 
කාඩි 401 
ක්වල්ශාාෙරණ 143 
කාමච්ඡන්දය 409 
ක්ෂන සම්පත්තිය 174 
කාමතෘෂ්ණා 93 
බිප්පාභිඤ්ඤ  458 
කාමධාතු 123 
වඛත්ත 440 
කාමභාගය 330 
ගංගාතීරිය 421 
කාමසුඛල්ලිකානු වයෝගය 179, 424 
ගංවගයය 149 
කාමසුගති 206 
ගංවගෝදකය 432 
කාමාෙචර 124 
ගණාචාර්ය 231 
කායකසාෙ 429 
ගවණ්ශා්ෙර 296 
කාය ගතික 164 
ගත 191 
කායෙංක 428 
ගති         103, 105 
කාල කඤ්ජිකා 193 
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ගති ේපත්ති 105 
කාලතරයෙර්ති 102 
ගති සම්පත්ති  103, 105 
කාලචිපත්තිය 108 
ගන්ධ      149 
ගාන්ධාරි 247 
චයූති 146 
ගාම්භීරාර්යය  98 
චූළතිකාවලෝකධාතු 206 
ගුණාතිවර්ක සම්පත්තිය   33 
ගුඪවර්යය   98 
ගෘහපති  100 
ගෘහස්ය  451  
වගයය  309 
වගෝට්ටිය  258 
වගෝතරභූ  444 
වගෝතරභූ ඥාණය  157 
වගෝෙතරය       402, 450 
වගෝශාීලය  450 
ගරාමධර්මය  342 
ඝරාණධාතු  123 
චක්ඛු ධාතු  123 
චක්ඛුපාල  418 
චකරෙර්ති  455 
චකරායුධ 
චක්ෂූස 97 
චණ්ඩාල තිස්ස  379 
චතුපාරිශාුද්ධ ශාීලය  406 
චතුයාම සංෙරය  181 
චතුරංගසමන්ොගත වීර්යය  84 
චතුරිද්ධිපාද  190 
චතුවෙෝකාර භෙ  212 
චරණ       20, 150, 166 
චරණ ධර්ම  166 
චරණ සම්පත්තිය  169 
චරිතය  139 
චාතුර්භූමක  124, 344 

චිත්ත  163 
චිත්ත ගතිය  164 
චිත්වත්ශා්ෙර  296 
චිතර ගෘහපති  370 
චිරස්ථිතිය  395 
චුතුපපාත ඤාණය  147 
චයූති  146 
චූළනිකා වලෝකධාතු  206 
චූළනී වලෝකධාතු  206 
චූළ පන්ධක  155 
චූළසිෙ 112 
චූළසුධම්ම  119 
චූළා භය  129 
වච්තනා සම්පත්තිය  33 
වච්වතෝ විමුක්තිය  410 
වචෝි්ර ඝාතකයා  425 
නද්දන්ත  149 
නන්දය  144 
නඬිඝා  318 
නනක  275 
නවනෝපකාරි  343 
නම්බුක  270 
නරාමරණ  84 
නාගරියා නුවයෝගය  172 
නාතික්වෂතර  207 
නාත් පරඥාෙ  382 
නානුස්වසෝණි  306 
නාලිය  198 
ජීෙක  157 
ඥාන  99 
ඥාන බල  149 
ඥානොදි  195 
ඥාපක  276 
වඥන බල  149 
ඥානොදි  195 
ඥාපක 276 
වඥය           99, 384 
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ඤාය  431 
ඥාය පටිපන්න  431 
ාාන  101 
තගරසිඛී  254 
තණ්හා          84, 97 
තණ්හානුසය   94 
තය  191 
තය ධර්ම 191 
තයාගත  189 
තයාගත බලය  101, 121, 144 
තයාගත ධර්මය  353 
තයාගත මාර්ගය  182 
තයාගද  199 
තදංග  266 
තවද්කස්ය  191 
තවපෝ නුගුස්සා  260 
තම්බ  149 
තාදි ගුණය  443 
තික්ඛින්ද්රිය  142 
තිවරළු  408 
තිස්ස  111 
තිස්ස ගුත්ත  161 
තිස්ස භූත  115 
තීක්ෂවණ්න්ද්රිය  144, 212 
තීර්යක මයනය  441 
තුෂ්ණීම් භාෙය  241 
තරික පරිච්වජ්ද  340 
තරිපිටක චූළනාග  120 
තරිභෙ  83 
තරිවිදයා  152 
තරිශාීක්ෂා        150, 391 
තරිසභශ්රී  207 
තරිවහ්තුක      144, 383 
යවිකාෙ        113, 379 
ථීර  96 
ථීන  142 
ධුවසෝදක  401 

දක්ඛිණා  436 
දක්ඛිවණයය     23, 436 
දක්ෂිණාර්භ      23, 141 
දන සිටු   40 
දන්ධයා  382 
දන්ධාභිඤ්ඤා  458 
දේබමල්ල පුත්ත  418 
දමිළ වදෝොරිකයා  425 
දමයයා  213 
දම්සක්          63, 416 
දශාබල ඥානය  100 
දශාබලධාරි    57 
දශාෘයතනය  124 
ොාපරභා  327 
දිනචරියාෙ  172 
දිෙකුරු   42 
දිෙය චක්ෂුරහිඥනය  152 
දිෙය වශාරෝතරඥානය 154, 165 
දීඝ භානක  379 
දීඝ පිට්ඨීක  210 
දීපරානා  107 
දුිඃඛ නිවරෝධ ගාමිණී පරතිපො  96 
දුිඃඛ සතයය  89 
දුක්ඛ පටිපො  458 
දුනුොය  283 
දුරාඛයතා  347 
දුර්මුඛ  240 
දුර්විඥාපය  143 
දුෂ්කෘත  180 
දෘෂ්ට ධර්මය  33 
දෘෂ්ට ධාර්මික  98 
දෘෂ්ටි විශාුද්ධිය  148 
වද්ෙභාෂිත  343 
වද්ශානා ඥානය  75 
වද්ශානා ධර්ම චකරය  75 
වද්හ රශා්මි  326 
වදෝමනස්ස   92 
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වදෞර්මනසය 192, 309, 411 
ද්ොකාර  142 
ද්ොෂෂ්ඨි දෘෂ්ටි  270 
ද්විසහශ්රී  207 
ධනග්ග පරිත්ත  207 
ධනරට්ා  310 
ධනනඤ්නය වකෝරෙය  268 
ධනඤ්නානි  249 
ධම්ම  336 
ධම්ම ගුත්ත  267 
ධම්ම පටිසම්භිො ඥාණ  276 
ධර්ම           169, 300 
ධර්ම කථීක     128, 380 
ධර්ම චකරය  75, 100, 190 
ධර්ම චකරෙර්ති  77 
ධර්ම චක්ෂුස  133 
ධර්ම නියාමය  452, 457 
ධර්ම භාගයය  300 
ධර්ම යාග  270 
ධර්ම විනය  347 
ධර්ම ෙයෙස්යාෙ  191 
ධර්ම වස්නාපති  48 
ධර්මාභිසමය  351 
ධාතු       102, 127, 202 
ධාතු සංයුක්තය  129 
ධුත ොදියා       50, 70 
ධුත ගණ        70, 444 
නන්දයාෙර්තනය  317 
නමස්කාරය  398 
නෙගුණ පාාය  151 
නසය  420 
නහුතය  229 
නාගදීපය    25, 27, 108 
නාගා    26 
නානත්ෙකාය ඒකත්ෙ සඤ්ඤී 208 
නානත්ෙකායනානත්ෙ සඤ්ඤී 208 
නානාධාතු  123 

නානාධිමුක්තිකත්ො 
දන්නා නුෙණ 124 
නාමරෑප  201 
නානායන සංඝත බලය  149 
නාලක  413 
නාස්තික  143 
නික්වල්ශා        98, 288 
නික්වල්ශාී  292 
නිගණ්ානාතපුත්ත  181 
නිවගරාධ  116 
නිදුකාවණෝ  141 
නියත කර්ම  143 
නිරෙදය  408 
නිරුක්ති  275 
නිරුක්ති පටිසම්භිො ඤාණය  272 
නිරුද්ධ  410 
නිවරෝධ         95, 256 
නිවරෝධ සතයය  94 
නිවරෝධ සමාපත්තිය  33 
නිර්ොණ ධාතුෙ      95 
නිෙන  431 
නිචාසනය  259 
නීතාර්යය       98, 288 
නුොෙ   55 
වනයය  98 
වනයයාර්යය     98, 288 
වන්රයික  454 
වන්ෙසංඥනා සංඥභෙ  212 
චනර්යාණික   58, 450 
චනෂ්කරමය ගරුකයා  132 
නයවගරෝධ  258 
පකුධකද්ොයන  181 
පඤ්ච මහා පරිතයාග  190 
පඤ්ච ෙග්ගිය  212 
පඤ්චවචෝරම්භාගිය  355 
පඤ්ච ස්කන්ධය   92 
පඤුඤා විමුක්තිය  410 
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පටිච්ච සමුප්පාදය   84 
පටිහාන        275, 277 
පටිසම්භිො  278 
පටිසම්භිො ඤණ  275 
පටිසම්භිොපන්න  278 
පාවිචාලක  269 
පණ්ඩර  149 
පණ්ඩිත  383 
පත්ති  299 
පදපරම  384 
පදභානනීය  346 
පරිත්ත විනානන ඥනය 154, 166 
පරොදය  199 
පරිකර්ම  172 
පරිකර්ම භාෙනාෙ  122 
පරිකල්පනය  346 
පරිගරහණ  122 
පරිත්ත සුභ  206 
පරිවද්ෙ          92, 411 
පරිෙරානක  258 
පර්යංකය  68 
පර්යන්ත  99 
පර්යාප්ති       336, 379 
පශා්චිම භවිකයා       286, 325 
පවස්බුදු   61 
පාංශාුකූලික  380 
පාංසුකුලිකයා  298 
පාකම්ම  299 
පාණ්ඩිතයය  383 
පාථීක පුත්ත  195 
පාදක  122 
පාවප්ච්ඡයා  128 
පාරොරිකයා   77 
පාහුන          435, 436 
පාහුවනයය  435 
පිංගල  149 
පිංගියානි  308 

පිවඩෝල භාරද්ොන  163 
පිප්ඵලිමාණෙ   63 
පිලින්දෙච්ඡ      81, 162 
පිවලෝතිකා  306 
පිළිසිඹියා  394 
පුක්කුසානි  272 
පුණ්ණ  29 
පුණයක්වෂ්තර   423, 445 
පුනේබසුමාතා  210 
පුතිගත්ත තිස්ස  284 
පුර්ණ කස්සප  180 
පූර්ෙභාග පරතිපත්තිය  151 
පූර්වච්නිොසානුස්මාති 
ඥානය 154, 166 
පරොදය  199 
පරිකර්ම  172 
පරිකර්ම භෙනාෙ  122 
පරිකල්පනය  346 
පරිගරහණය  122 
පරිත්ත සුභ       206 
පරිවද්ෙ         92, 411 
පරිෙරානක           258 
පර්යංකය            68 
පර්යන්ත            99 
පර්යාප්ති        336, 379 
ලශා්චිම භවිකයා 286, 325 
පවස් බුදු              61 
පාංශාූකූලික           380 
පාංශාූකූලිකයා        298 
පාකම්ම              299 
පාණ්ඩිතයය          383 
පාථීක පුත්ත         195 
පාදක                122 
පාවප්ච්ඡයා          128 
පාරොරිකයා          298 
පාහුන          435, 436 
පාහුවනයය  435 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 

515 
Non-commertial Distribution  

 
 

පිංගල  149 
පිංගයානි  308 
පිණ්ඩපාතය  115 
පිවඩෝල භාරද්ොන  163 
පිප්ඵලිමාණෙ  63 
පිලින්දෙච්න      81, 162 
පිවලෝතිකා  306 
පිළිසිඹීයා  394 
පුත්තුසානි  272 
පුණ්ණ  29 
පුණයක්වෂ්තර   423, 445 
පුනේබසුමාතා  210 
පුතිගත්ත තිස්ස  284 
පූර්ණ කස්සප  180 
පූර්ෙභාග පරතිපත්තිය  151 
පූර්වච්නිොසානුස්මෘති ඥානය  152 
පෘයග්නනයා  101 
වපස්ස  215 
වප්සාල  340 
පරකෘති ශාරාෙකයා   303 
පරච්ඡන්ත   98 
පරඥචක්ෂූස  182 
පරඥධුර  458 
පරඥෙ  176 
පරණිතාධිමුක්තික  126 
පරතිගරාහකයා   33 
පරතිපත්ති ධර්මය  343 
පරතිපත්ති නානත්ෙය 411 
පරතිවලෝම  337 
පරතිවේධ ධර්මය  75, 347 
පරතිසංවිත් ඥන  278 
පරතිසන්ධි    93 
පරතීතය සමුප්පාද  84 
පරතීතය ශාරද්ධා  176 
පරතයන්තය  61 
පරතයය පරිගරහණය  122 
පරතයය සම්පත්ති  33 

පරතයක බුද්ධ  41  
පරදක්ෂිණා  59 
පරයන්ත භාගයය  331 
පරවයෝග විපත්ති  105, 106 
පරාචීන  60 
පරාතිවමෝක්ෂසංෙර ශාීලය  169 
පරාතිහාර්ය  158, 247, 349 
ඵලස්ය  448 
ඵස්ස  84 
ඵුස්සවද්ෙ  267 
ඵුස්සරයය   59 
බක  164 
බන්ධුම   53 
බන්ධන   32 
බමුශාරුත   168, 176, 387 
බාධිත  105 
බාොරි          302, 325 
බාහියොරුචීරිය  418 
බුද්ධ      271, 274, 290 
බුද්ධඥානය      98, 274 
වබාධිසත්ත්ෙ   42 
වබෞද්ධ   17 
බරහ්මචකර       100, 101 
බරහ්මවිහාර  334 
බරහ්මවිහාරභාෙනාෙ 267 
බරහ්ම ස්ෙරය   53 
බරාහ්මණ තිස්ස භය  111 
බරාහ්මණ ධර්මය  261 
භග             131, 22 
භගො  111 
භද්ොකාපිලානි  63 
භද්රෙර්ගික      132, 222 
භද්රකාර  268 
භෙතෘෂ්ණා  93 
භෙය  143 
භික්ෂාෙ  60 
භූමස්ය  360 
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මක්ඛලී වගෝසාල  180 
මංගල  149 
දච්0රිය වකෝසිය  162 
මඡ්ක්ධීමා පටිපො  426 
මණිකා  248 
මණ්ඩල මාලය  173 
මණඩුක  351 
මධය මණ්ඩලය  283 
මධය පරතිපොෙ  180, 182 
මනිඃ කර්ම            99 
මවනෝමය සෘද්ධි  155 
ෙසු  408 
මහක  163 
මහා අනුල  163 
මහා කල්ලිත  159 
මහාකරුණා සමාපත්තියා 
ඥානය 280 
මහාකරුණාසමාපත්තිය  140 
මහා කාශායප   52 
මහාවද්ෙ  268 
මහානාම  167 
මහානිසභ   51 
මහාපන්යක  156 
මහාපාොරණය  158 
මහා මහණ්ඩලය  283 
මහා මිතර   27 
මහාරනක්ඛ  142 
මහා බරනස්ක  142, 212 
මහා සයන  408 
මහා සහශ්රී  207 
මහා සීෙ  268 
මහාවසෝණ  11 
මහිමා  298 
මවහ්ශාාකය  85 
මාගම  393 
මාඤ්ජිෂ්ාක         328 
මාතිකා  340 

මාතරඥාතාෙ  170 
මාර්ගක්ෂණය  75 
මාර්ග ඥානය  131 
මාර්ගතරය  135 
මාර්ග සතයය  96 
මාර්ගස්ය  448 
මුෙුම්කාරයා  203 
මිතරසන්තෙය  68 
මුක්තිරස ගවිමුක්තිරස) 
මුදුන්ද්රිය  142 
මූල භාෂාෙ  277 
මෘද්වින්ද්රිය     144, 212 
මෘෂාොදියා    77 
වම්සන්  317 
වමෝඝ පුරුෂයා  193 
වමෝවනයය ෙත  413 
වමාර පරිත්ත  207 
යත්යකාමාෙසායිකා 300 
යයාභූත ඥානය   131 
යයාභූත දර්ශානය   80 
යමක පරාතිහාර්ය       278, 441 
යමා මහා වපළහර  158 
යමුවනෝදකයා  432 
යශා භාගයය  300 
යස  159 
වයෝගාෙචරයා  154 
රවනාහරණං  156 
රතනඝණ  327 
රත්නතරය  17 
රානායතන  25 
රෑක්ෂ  399 
රෑපධාතු  123 
රෑපනන්ද  133 
රෑප පරිගරහණය  122 
රෑප මදය  134 
රෑපාෙචර භූමි  206 
වරාටුෙ  163 
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ලක්ෂණාරම්මන විදර්ශානාෙ  122 
සඝිමා  300 
ලේධිය  242 
ලුහුල්ලූ  300 
පිචිඡවී  231 
වලෝක ධාතුෙ  101 
වලෝකය  201 
වලෝකවිදු  200, 208, 212 
වලෝකාත්තරික  185 
වලෝවක්ෂ්ෙර  296 
ෙක්කලි  315 
ෙචීකසාෙ 429 
ෙචීෙඬික  428 
ෙච්ඡ            82, 153 
ෙසීතා  300 
ෙසුතු සම්පත්තිය   33 
ොත්සයායන  306 
ොොවරෝපණය  307 
ොලවේධි  307 
ොසනාෙ        25, 81 
විංශාීත ෙර්ග  392 
විචිකිච්ඡා      142, 449 
විචිකිත්සා  410 
 විනම්  441 
විනයුත්තර  302 
විජ්නාචරණසම්පන්නගුණය  150 
විඥයා  382 
විඥානස්ථීත  208 
විඤ්ඥාණචායතනූපග  209 
විදර්ශානා ඥානය 131,154 
විදයා            20, 150 
විනයධර  128 
විනයනය  260 
විනායක  187 
විනිපාතිකයා  209 
විපඤ්චිතඥ  383 
විපාකාෙරණ  144 

විභෙ තෘෂ්ණා  93 
විමුක්තිඥාන දර්ශානය 72 
විමුක්තිය   71 
වීවමෝක්ෂය     144, 292 
විරියින්ද්රිය  142 
වීරෑපක්ඛ  310 
විරෑළ්භක  310 
විෙරණ   42 
විෙර්ණ  322 
විසූක  408 
විහිත  244 
වීතවදෝස        21, 166 
වීත වමෝහ  166 
වීර්යය  176 
වෙයයාකරණ  309 
වෙස්සෙණ  310 
වෙළඹ  408 
වේදල්ල  387 
වේවද්හ   50 
වේවද්හිකා  136 
වේරඤ්න  72 
වේභප්ඵල  206 
චෙශාෘරස ඥානය  335 
ෙයෙොන        98, 144 
ෙයාපාද ධාතු  123 
ෙයාමපරභා      326, 450 
ෙයුත්යාන  144 
ශාේධ ධාතු  123 
ශාාකයයා  167 
ශාාසන  379 
ශාාස්තෲ  230 
ශාාස්ෙත දෘෂ්ටි  131 
ශාික්ෂාතතරය  430 
ශාීඛි  164 
ශාීල සම්පොෙ  80 
ශාූක්ල  312 
ශාුක්ල පක්ෂය  270 
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ශාුද්ධාොස      211, 461 
ශාුෂ්ක විදර්ශාක  394, 463 
ශාූනයාතා විවමෝක්ෂ  460, 462 
ශාුනයාගාර  258 
චශාක්ෂයා     167, 399 
ශාරද්ධා  175 
ශා:ද්ධා ධූර  458 
ශාරමණකල්පය  141 
ශාරමණ ඵල  154 
ශාරාෙක  387 
ශාරාෙක පාරමිඥනය  47 
ශ්රී වද්හය  319  
ශ්රී භාගයය  314 
ශ්රී ෙත්සය  317 
ශාරුතරය     97 
ෂඩායතන  192 
ෂඞ්අභිඥා  157 
සංක්වල්ශා  144 
සංඥාභෙ  212 
සංයුක්තභාණක  112 
සංවයෝනන     119, 462 
සංසාර  83 
සංස්කාර  287 
සංස්කාර වලෝකය        124, 203 
සකෘොගාමි  458 
සක්කායදිට්ඨි  449 
සක්කාය ොෂ්ටිය         341, 432 
සඬිඛත 287 
සඩිඛාර  83 
සඩිඝරන්ත ය  387 
සඩිඝ ස්යවිර  115 
සච්චක          79, 231 
සජ්ඣායනා  156 
සඤ්නය වබල්ලට්ඨිපුත්ත  181 
සඤ්ජීෙක  206 
සතින්ද්රිය  142 
සති සම්පනඤ්ඤ  409 

සත්තක්ඛත්තුපරම  455 
සත්තුස්සද  320 
සතයඥන  275 
සක්ධින්ද්රිය  142 
සන්ධි විහාරිකායා  242 
සනත් කුමාර  313 
සන්යාගාරය  186 
සන්ට්ඨික       345, 354 
සන්ධාන  258 
සප්තකාය  181 
ෂත්තාප්තිස්කන්ධ  169 
සේබට්ාක   55 
සේබත්යාමිනි පටිපදඤණ  123 
සහිය   378 
සමයයානික  463 
මහන්ොගත  313 
සමාධින්ද්රිය  142 
සමාපත්තිය  144 
සමාහිත  154 
සමුදය සතයය  93 
සම්පත්ති කාලය     104 
සම්පාපක  276 
සම්බුද්ධ  87 
සම්භෙ  269 
සම්මත්ත නියාම  143 
සම්මා ආජිෙ  96 
සම්මා කම්මන්ත  96 
සම්මා දිටිඨී  96 
සම්මා ොචා  96 
සම්මා ොයාම   96 
සම්මා සංකප්ප   96 
සම්මා සති   96 
සම්මා සමාධි  96 
සම්මා සම්බුද්ධ      87, 200, 271 
සම්වමෝහය  203 
සමයක් දෘෂ්ටිය  131 
සමයක් පරතිපොෙ  248 
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සරණ යාම   17 
සරද   43 
සර්ෙඥ  290 
සර්ෙඥතා ඥානය 97, 190, 286 
සර්ෙබලධාරි  347 
සවිචාර  144 
සචිතර්ක  144 
සසංඛෘරපරිනිේබායි  461 
සහම්පති  224 
සහශ්රීවලෝකධාතු  206 
සළායතන  84 
සාක්ෂාත්  449 
සාන්දෘෂ්ටික    357, 358 
සාමවණ්ර ශාීලය  343 
සාමිචී කර්ම  433 
සාමිචී පටිපන්න  433 
සමුක්කංසික  221 
සාම්පරායික  98 
සුවඩාලා  139 
සිංහ නාදය  101 
සිරිෙ ඪ  43 
සිලේබත පරාමාස  450 
සීහ  358 
සුචීරක  268 
සුත  387 
සුදර්ශාන  457 
සුදර්ශාි  457 
සුදස්ස  461 
සුදස්ස ී 461 
සුද්ධාොස  206 
සුනක්ඛත්ති  192 
සුපටිපන්න     397, 399 
සුපටිඨිත පාදතා  317 
සුපරතිපන්න          177, 307, 413 
සුපරබුද්ධ  252 
සුභකිණ්නය  206 
සුභද්ර  272 

සුරාවම්රය  401 
සුරාවසාණ්ඩයා   77 
සුවිඥපය  142 
වස්ඛපටිපොෙ  167 
වස්ල   77 
වසෝතධාතු  123 
වසෝපාක  285 
වසෝොන්  455 
වසෞෙස්තිකය  317 
ස්කන්ධ පඤ්චකය  124 
ස්තරීත්ෙය  102 
ස්පරශා්ටෙය  169 
ස්මෘතිය  168 
ස්ෙඡන්දදය  71 
ස්ොභාෙ නිරුක්තිය 277 
ස්ෙර්ණාකාර  262 
ස්ෙස්තිකය  317 
ස්ොකාර  142 
ස්ොක්ඛාත          307, 346, 353 
හිරිය  176 
හීනාධිමුත්තික  125 
වහ්ම  149 
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ආශ්රීත් ගරනේථ 
 
දී  නිකාය  
මජ්ක්ධිම නිකාය 
සංයුත්ත නිකාය 
අංගුත්තර නිකාය 
උොන පාළි  
ධම්මපද පාළි 
නිද්වද්ස පාළි  
විමානෙත්යු පාළි  
වප්ලෙත්යු පාළි  
පටිසම්භිො මග්ග පාළි  
වයර ගායා පාළි  
සුත්තනිපාත පාළි  
බුද්ධෙංස පාළි  
මහාෙග්ග පාළි 
චුල්ලෙග්ග පාළි 
පාරාජිකා පාළි 
පාචිත්තිය පාළි 
විහංගප්පකරණ පාළි 
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ  
දීඝනිකායට්ා කයා ගසුමංගල විලාසිනී) 
මජ්ක්ධිමනිකායට්ා කයා ගපාපඤ්ච සූදනී) 
සංයුත්තනිකායට්ාකයාගසාරත්යප්පකාසීනි) 
අංගුත්තරනිකායට්ා කයා ගමවනෝරයපූරණී) 
උොනට්ා කයා 
ධම්මපදට්ා කයා 
අපොනට්ා කයා  
බුද්ධෙංසට්ා කයා 
වයරගායට්ා කයා 
සුත්තනිපාතට්ා කයා 
නාතකට්ා කයා 
විනයට්ා කයා ගසමන්තපාසාදිකා) 
විහංගට්ා කයා ගසම්වමෝහ විවනෝදනී) 
ධම්මසංගනී අට්ාකයා ගඅත්යසාලීනි) 
පට්සම්භිො මග්ගට්ාකයා 



  සූවිසි මහ ගණුය පටුන වෙත 
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Non-commertial Distribution  

 
 

වප්තෙත්යු අට්ා කයා 
විසුද්ධි මග්ග  
මිළින්දපඤ්හ  
ඛුද්ද සික්ඛා 
රසොහිනී 
සසන සම්පත්ති දීපනී 
මහාෙංස 
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